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Abstrakt 

Diplomová práce „Mediální obraz transformace systému péče o ohroţené děti“ 

se zabývá systémem péče o ohroţené děti v České republice, konkrétně jeho 

transformací a tím, jak se k tomuto veřejně-politickému tématu staví média. Tato 

transformace probíhá v souvislosti s novelou zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní 

ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, jejíţ příprava, vývoj a schválení trvalo 

několik let. Novela si klade za cíl přenést oblast sluţeb do preventivní činnosti, jelikoţ 

povaţuje rodinu za nejlepší prostředí pro dítě. V první řadě biologickou, popřípadě 

náhradní rodinu, nelze-li ponechat dítě v jeho vlastní rodině. Institucionální péči 

odsouvá jako poslední moţnost umístění dítěte. Novela také profesionalizuje a 

standardizuje výkon sociálně-právní ochrany dětí.  

Transformace systému je vţdy politickým procesem, na kterém se podílejí různí 

aktéři a snaţí se v rámci utváření nové politiky prosazovat co nejlépe své zájmy. Média 

jim k tomu dávají prostor. Cílem této práce je popsat, jaký obraz česká média 

obyvatelstvu o transformaci systému péče o ohroţené děti dávají a kterým aktérům 

sledované politiky dávají největší prostor. Pro tento účel byla pouţita obsahová analýza 

mediálních sdělení a další doplňkové metody. K teoretickému ukotvení byly zvoleny 

teoretické koncepty z oblasti veřejné politiky (teorie sítí veřejných politik) a mediální 

vědy (agenda setting, teorie mediálních konstrukcí). V diskuzi a závěru jsou 

prezentovány výstupy z obsahové analýzy a zhodnocení vlivu výzkumu na distribuci 

prostoru věnovanému v médiích jednotlivým aktérům.  

 

 



 

Abstract 

  
My thesis, "The Transformation of the Media-Image for Children's Systems of Care" 

analyzes the system of care for vulnerable children in the Czech Republic, specifically 

how Act. No 359/1999 Coll. transforms the the socio-legal protection of children. The 

amendment aims to reform services inthe area of preventive action: the legislation 

prioritizes the family as the best environment for the child. Under this amendment, a 

child is placed in institutional care only as a last resort. Additionally, the amendment 

also professionalizes and standardizes the social-legal protection of children. 

  

Transforming a bureaucratic system is always a political process in which different 

actors are involved, who aim to implement new policies promoting their best interests. 

The aim of this paper is to describe the image of Czech households in the media 

depicted by policy actors, and how these images consequently transformed the system 

of care for vulnerable children. For this purpose, content analysis of media 

communication, ranging from print media, television networks, radio stations, and 

websites, and the other complementary methods were applied. The theoretical anchors 

are grounded in foundational concepts of public policy (public policy network theory) 

and media sciences (agenda setting theory of media structures). In the discussion and 

conclusions, outcomes are presented of the content analysis and evaluation of the 

impact of research on thedistribution of space devoted to the various actors in the 

media. 
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1 Vymezení předmětu zkoumání 

 

Česká republika patří mezi státy, které stále umisťují děti do institucionálních 

zařízení. Máme stabilní instituce, ale nemáme stabilní alternativní formy péče.  

Psychologové se jiţ dlouhá léta shodují na tom, ţe vazba na konkrétní osobu 

v raném věku dítěte je zásadním východiskem pro jeho budoucí vývoj. A to vývoj jak 

tělesný, tak psychický. Národní akční plán k transformaci a sjednocení systému péče o 

ohroţené děti na období 2009 aţ 2011 definuje ohroţené dítě jako „dítě, jehoţ základní 

potřeby nejsou naplňovány v dostatečné míře a je ohroţeno rizikovým chováním“. 

Z hlediska intervence lze péči o ohroţené děti rozdělit na preventivní (práce 

s biologickou rodinou), institucionální (náhradní výchova) a náhradní rodinnou péči. 

Systém péče o ohroţené děti leţí v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí, 

Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy, Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva 

vnitra. Dále také do tohoto systému spadá Ministerstvo spravedlnosti.  

MPSV vypracovalo novelu zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, 

ve znění pozdějších předpisů, která je nyní v připomínkovém řízení. Schválením této 

novely by měla být započata celková transformace systému. Hlavními body 

transformace je především podpora rodiny tak, aby děti mohly zůstávat ve své rodině, a 

příliv dětí se zmenší. Tato podpora bude realizována v podobě terénních a ambulantních 

sluţeb pro rodiny a děti. Dalším rozsáhlým krokem bude podpora náhradní rodinné 

péče, včetně nového institutu pěstounství na přechodnou dobu. Neméně důleţitá bude 

také pozornost věnovaná orgánům sociálně- právní ochrany dětí. Dlouhodobým 

vyústěním by mělo být postupné sniţování počtu kojeneckých ústavů (dětských center) 

a dětských domovů.  

Proti této transformaci se veřejně staví představitelé těchto domovů a další aktéři, 

kterých se plánované změny týkají. Tato práce má za úkol zmapovat argumentační boj, 

který probíhá prostřednictvím médií. K tomu bude pouţito obsahové analýzy těch 

médií, která mají největší zásah příjemců.  

 

2 Teoretická východiska 

 

Tato diplomová práce stojí na pomezí dvou vědních oborů, veřejné politiky a 

mediální vědy. Proto jsem pro teoretické zakotvení zvolila teorie z obou těchto oblastí. 

Z veřejně-politických teorií byla zvolena teorie sítí veřejných politik (policy networks), 



 

přičemţ budu čerpat z děl autorů Chrise Ansella, Silke Adamové a Hanspetera Kriesiho. 

Z mediálních teorií jsem zvolila teorii agenda setting a teorii mediální konstrukce. Pro 

doplnění se zmíním také o teorii sociální konstrukce reality.  

 

3 Výzkumné cíle a otázky 

 

Cílem diplomové práce je popsat, jaký obraz česká média obyvatelstvu o 

transformaci systému péče o ohroţené děti dávají a kterým aktérům sledované politiky 

dávají největší prostor.  

 

Výzkumnými otázkami jsou: 

1 Jak se média vyjadřují k transformaci systému péče o ohroţené děti? 

2 Kteří aktéři se v médiích objevují nejčastěji? 

3 Jaké mýty o rušení kojeneckých ústavů se v médiích objevují? 

4 Jaké názory aktéři prezentují a jakým způsobem? 

5 Jak se změnila komunikace neziskových organizací v médiích od 16. 2. 2012?
1
 

 

4 Metody a zdroje dat 

 

 Metodou sběru primárních dat byla zvolena obsahová analýza mediálních 

sdělení, tedy českých celostátních nejsledovanějších zpravodajských médií 

(6 nejčtenějších deníků, 3 nejsledovanější televize, 4 nejposlouchanější rádiové stanice, 

3 nejčtenější internetové zpravodajské servery).  Pro lepší orientaci v problematice bude 

pouţita pomocná heuristika, a to rychlá analýza aktérů. Pro porozumění dané politice, 

jejímu systému a struktuře vyuţiji veřejně-politické dokumenty. 

 

                                                 
1
 Analýza prvních 113 článků byla provedena v rámci projektu Komunikační mosty. Neziskové 

organizace podílející se na tomto projektu na základě výstupů z této analýzy zapracovaly na 

intenzivnějším podílení se na mediální komunikaci v souvislosti s tématem péče o ohroţené děti. Setkání, 

na kterém byly výstupy prezentovány se konalo 16. 2. 2012 v informačním středisku Mikuláš, o.p.s. 



 

5 Předpokládaná struktura práce 

 

1. Úvod 

1.1 Zdůvodnění výběru, vymezení a strukturace tématu, případně vymezení 

základních pojmů atd. 

2. Cíl práce 

3. Výzkumné metody 

3.1 Vybrané metody a techniky sběru dat a informací, průběh výzkumu, klíčové 

dokumenty, překáţky atd. 

4. Teoretická východiska 

5. Deskriptivní část 

5.1 Systém péče o ohroţené děti v ČR 

5.2 Média a jejich role ve společnosti 

6. Analytická část 

6.1 Výstupy z analýzy mediálního obrazu a jejich interpretace 

7. Závěr 

7.1 Rekapitulace zjištěných výsledků, limity práce 
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Úvod 

Špatně fungující systém péče o ohroţené děti je v České republice veřejně 

politickým problémem, který zde dlouhou dobu přetrvával v souvislosti 

s komunistickým reţimem. Nyní, od 1. 1. 2013 vešla v účinnost novela zákona 

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

měla představovat velký krok k vyřešení tohoto dlouhodobého problému. Díky systému, 

jaký v České republice fungoval aţ do konce roku 2012 se Česká republika stala terčem 

kritiky i ze zahraničí, jelikoţ je téměř poslední zemí Evropy, kde děti do tří let bývají 

umisťovány do kojeneckých ústavů.  

 

V září roku 2011 jsem dostala moţnost vykonávat odbornou stáţ v mezinárodní 

organizaci Lumos, kde mým úkolem bylo zpracovat obsahovou analýzu, která pomůţe 

neziskovým organizacím vyjadřovat se v médiích více a lepším způsobem, neţ 

doposud. Neziskové organizace tehdy započaly pravidelné setkávání pod názvem 

projektu Komunikační mosty. Tento projekt byl veden Informačním střediskem 

Mikuláš, o.s. Neziskové organizace tehdy vytvořily dokument s názvem 10 fám o rušení 

kojeneckých ústavů, ve kterém definovaly nejčastější mýty, které se o rušení 

a transformaci systému péče o ohroţené děti celkově tradují. Výzkum, který měl být 

proveden měl reflektovat, do jaké míry se tyto fámy v médiích vyskytují a jak je moţné 

ze strany neziskových organizací promlouvat do médií. Tato obsahová analýza bude 

empirickou částí této diplomové práce, nicméně pro tuto diplomovou práci byla 

rozšířena, aby bylo moţno sledovat, zda se vyjadřování neziskových organizací změnilo 

či nikoliv. Pro podepření důleţitosti takové obsahové analýzy budou pouţity i některé 

teoretické koncepty týkající se role médií a veřejně-politického setkávání aktérů. 

 

Počátkem roku 2012 začalo být slovo „transformace“ v souvislosti se systémem 

péče o ohroţené děti často skloňovaným. Dne 4. ledna 2012 byl vládou schválen 

dokument Národní strategie ochrany práv dětí 2012 – 2015. Tím se dle slov ministerstva 

práce a sociálních věcí (dále jen MPSV) zavázalo vytvořit do roku 2018 funkční systém 

zajišťující důslednou ochranu všech práv dětí a naplňování jejich potřeb (Právo 

na dětství, Akční plán k naplnění Strategie ochrany práv dětí 2012 - 2015). Tato 

strategie mimo jiné zahrnuje předpokládané ukončení přijímání dětí do tří let 



Diplomová práce  Název práce 

3 

 

do ústavních zařízení do roku 2014 a postupné rozšiřování pěstounské péče. Tento 

vládní krok vyplývá z řady odborných výzkumů, které dokazují důleţitost vazby dítěte 

na konkrétní osobu, o které mluvil uţ John Bowlby (Bowlby 2010) a v ČR potaţmo 

profesoři Matějček a Langmeier (Matějček, Langmeier 1974). Jasné důkazy o tom, jaké 

negativní důsledky má ústavní péče, nese téţ odborná studie Harden z roku 2002 

provedená na universitě v Marylandu (Harden, 2002). Neméně důleţitým podnětem pro 

schválení strategie byla téţ kritika ze strany mezinárodních organizací
2
, kterých je ČR 

členem. 

Podíl dětí umístěných v ústavní péči je v České republice výrazně vyšší, neţ 

v ostatních státech střední Evropy. Ve věku 0-17 let byl tento počet v České republice 

v roce 2008 1 261,3 dětí na 100 tisíc obyvatel oproti 388,6 a 704,5 dětí na 100 tisíc 

obyvatel v Maďarsku a Polsku. V absolutních číslech bylo ve školním roce 2008/09 

v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy 7 820 dětí. (UNICEF 2011) 

Impulzem pro transformaci je také to, ţe velmi častou příčinou k odebrání dítěte 

z rodiny byly doposud sociální důvody (viz. tabulky č. 3 a 5). Vzhledem 

k mezinárodním úmluvám je toto chápáno jako potlačení práv dítěte a rodiny. 

Transformace systému by měla přenést pole působnosti z ústavní péče do biologických 

rodin.  

Největší podíl mají děti přijímané ze zdravotních důvodů (45 %), následují děti 

přijaté ze sociálních důvodů (34 %). Ostatní děti, přijaté ze zdravotně sociálních 

důvodů, představovaly 21 %. Z celkového počtu přijatých dětí bylo 710 dětí 

se speciálními potřebami (dříve označované jako handicapované) a 78 dětí týraných 

(tabulka č. 3). 

Propuštěno bylo během roku z kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti 

do tří let 2 195 dětí, z nichţ 58 % se vrátilo do vlastní rodiny, 20 % bylo osvojeno a 9 % 

bylo propuštěno do jiné formy náhradní rodinné péče. Mimo rodinné prostředí bylo 

propuštěno 292 (13 % propuštěných) dětí (tabulka č. 5). 

Národní strategie ochrany práv dětí 2012 – 2015 vzbudil okamţité reakce ze strany 

pracovníků institucionálních zařízení. Zvedla se vlna nesouhlasných opozičních názorů, 

které se začaly objevovat v médiích. Názory opozice byly téţ opodstatněné 

a nezasvěcený příjemce zpráv mohl být snadno zmatený. V médiích vystupuje mnoho 

aktérů, kteří hájí navzájem opačné názory.  

                                                 
2
 UNICEF 
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Média hrají ve vnímání skutečnosti v myslích obyvatel obrovskou, někdy aţ fatální 

roli. Média utváří veřejné mínění, někteří autoři dokonce tvrdí, ţe utváří realitu. 

Minimálně v tom směru, ţe určují, o čem mají lidé přemýšlet (Škodová, Nečas 2009). 

Média jsou jedním z nejmocnějších aktérů, kteří jsou angaţovaní v roli interpretace 

a definování a tedy i vytváření a konstruování reality. (Reifová, 2004, s. 107) 

Transformace systému péče o ohroţené děti je velmi náchylná na mediální odezvy. 

Je to z toho důvodu, ţe potencionální pěstouni, kteří mají nahradit ústavní péči, 

se rekrutují z řad příjemců mediálních zpráv. 

V oblasti péče o ohroţené děti, stejně jako v kaţdé jiné politické, veřejně-politické 

či sociální oblasti, jsou prosazovány rozličné skupinové a osobní zájmy spolu 

se zájmem veřejným. Média slouţí jako jeden z nástrojů pro prosazování svých 

jednotlivých zájmů. Média jsou důleţitou „arénou“ veřejně politického boje. Aktéři 

působící v oblasti péče o ohroţené děti media vyuţívají k oslovení široké veřejnosti. 

Náhled veřejnosti na tento systém a jeho transformaci je důleţitý nejen kvůli názorové 

soudrţnosti, ale také kvůli praktickému fungování některých klíčových aktérů, jako jsou 

neziskové organizace a především existence pěstounských rodin. Výzkumným 

problémem je tedy vyuţívání mediálních kanálů klíčovými aktéry v systému péče 

o ohroţené děti.  
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1 Výzkumné cíle a otázky 
 

Tato práce si dává za cíl popsat, jaký obraz česká média obyvatelstvu 

o transformaci systému péče o ohroţené děti dávají a kterým aktérům sledované politiky 

dávají největší prostor. Z výstupů výzkumné části by mělo být patrné, jak se 

nejsledovanější média vyjadřují k transformaci a k systému péče o ohroţené děti 

obecně. Jedním z nejdůleţitějších výstupů bude poznání, kteří veřejně-političtí aktéři se 

v médiích objevují nejčastěji a jaké názory v nich prezentují. Mimo jiné je mým cílem 

zjistit, jaké mají aktéři postavení vůči sobě navzájem. Jako zdroj informací o názorech 

klíčových aktérů povaţuji média za dostačující, přestoţe mají své limity. 

 

Výzkumné otázky vyplývající z cílů práce jsou tyto:  

 

7 Jak se média vyjadřují k transformaci systému péče o ohroţené děti? 

8 Kteří aktéři se v médiích objevují nejčastěji? 

9 Jaké mýty o rušení kojeneckých ústavů se v médiích objevují? 

10 Jaké názory aktéři prezentují a jakým způsobem? 

11 Jak se změnila komunikace neziskových organizací v médiích od 16. 2. 2012?
3
 

 

 

2 Použité metody 
 

 

V této práci jsou pouţity metody zmíněné níţe. Vycházím z primárních 

a sekundárních dat. Primární data byla sebrána pomocí obsahové analýzy mediálních 

sdělení, sekundární data jsem získala studiem dokumentů, především veřejně-

politických (Veselý, Nekola, 2007, s. 59). Pro lepší orientaci v problematice pouţiji také 

pomocnou heuristiku, rychlou analýzu aktérů. (Veselý, Nekola, 2007, s. 228).   

.  

                                                 
3
 Analýza prvních 113 článků byla provedena v rámci projektu Komunikační mosty. Neziskové 

organizace podílející se na tomto projektu na základě výstupů z této analýzy zapracovaly na 

intenzivnějším podílení se na mediální komunikaci v souvislosti s tématem péče o ohroţené děti. Setkání, 

na kterém byly výstupy prezentovány se konalo 16.2. 2012 v informačním středisku Mikuláš, o.p.s. 
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2.1 Obsahová analýza mediálních sdělení  

 

 

Analýza mediálních obsahů se často pouţívá při výzkumu politické komunikace. 

K tomu lze pouţít dvou základních metod, které zjišťují odlišné cíle. Jsou to 

hermeneutická textová a obrazová analýza, a kvantitativní obsahová analýza. 

Hermeneutická analýza vychází z literárně vědní textové interpretace, při níţ se odhalují 

hlubší struktury jako například autorské invence. Tato analýza není v této práci pouţita, 

proto jí nebude věnován další prostor. (Schulz, 1992, s. 29) 

Kvantitativní obsahová analýza je naopak strukturovaný proces. Její postup vychází 

ze sociálně vědních metod měření a mediované obsahy jsou zkoumány s ohledem na 

několik vybraných znaků. Výsledky jsou pak znázorňovány v číselných hodnotách, 

tabulkách či grafech. (Schulz, 1992, s. 29) 

Jednu ze sloţitějších definic toho, co je to obsahová analýza, přináší profesor Hynek 

Jeřábek
4
. Definuje ji jako: (Jeřábek, 1992, s. 85) 

Strukturovanou analyticko- dokumentační techniku, v níţ výzkumník 

1. Nejprve vytváří soubor vzájemně se vylučujících a vyčerpávajících kategorií, 

které mohou být použity pro rozbor dokumentů a 

2. Pak zaznamenává četnosti výskytu jednotlivých kategorií v dokumentu 

V kvantitativní obsahové analýze proces analýzy obvykle zahrnuje statistické 

postupy. Slouţí jako nástroje, které shrnují data tak, ţe vyzkoumané vzorce vyjdou 

jasně na povrch. Základními metodami pouţívanými v obsahové analýze jsou korelace 

a testy statistické významnosti, dále analýza rozptylu (ANOVA) nebo regresní analýza. 

V praktické části této práce jsou však vyuţity spíše jednodušší operace k získání 

konkrétních výstupů z nasbíraných dat. (Riffe,  2005, s. 177) 

Lineární model komunikace, který je vyobrazen na obrázku č. 1, ukazuje, 

ţe obsahová analýza mediálních sdělení je pouze dílčím krokem. Kaţdé fázi, do které 

se sdělení dostane, odpovídá dílčí metoda šetření. K výzkumu masové komunikace 

se pouţívá například zúčastněné pozorování, k analýze sdělení obsahová analýza 

a k výzkumu působnosti kontrolovaný experiment. Lineárním modelem je tento nazván 

především proto, ţe představuje komunikaci jako řízený proces, který začíná 

u komunikátora a končí u působnosti. (Schulz, 1992, s. 18) 

 

                                                 
4
 Profesor Fakulty sociálních věd UK 



Diplomová práce  Název práce 

7 

 

  

 

(Schulz, 1992, s. 18) 

 

 

Profesor Jeřábek rozlišuje 5 fází obsahové analýzy (Jeřábek 1992, s. 85). První 

fází je výběr dokumentů. Pro tuto práci byly vybrány články z nejsledovanějších 

českých médií, které se zabývají transformací systému péče o ohroţené děti, 

od 20. 8. 2012. Klíčovým slovem pro vyhledávání bylo zvoleno „kojenecký ústav“. 

Další fází je volba kategorií. Výstupy z šetření budou rozděleny od nejvíce 

„protransformačních“ sdělení přes ty, které jsou ambivalentní, aţ po ty, které lze nazvat 

„protitransformační“. Třetí fáze je volba záznamové jednotky. Záznamových jednotek 

bude několik desítek, ale ty, které se ve výsledku ukáţou jako relevantní, bude 

pravděpodobně méně. Čtvrtá fáze je volba kontextové jednotky. Hlavní kontextovou 

jednotkou je transformace systému péče o ohroţené děti. Pokud se v článku objeví 

klíčové slovo, ale nikoliv v souvislosti s transformací, nebude tento článek brán v potaz. 

Pátou fází je stanovení systému kvantifikace. V tomto šetření bude hlavní četnost 

výskytu jednotek, frekvence výskytu a intenzita výskytu. Prostor (ve smyslu počtu 

slov), který je jednotlivým aktérům přidělen, nebude brán v potaz z důvodu sloţitosti 

a časové náročnosti.  

 

2.1.1 Vlastní realizace obsahové analýzy médií 

 

Postup provedení analýzy bude popsán níţe. Sběr dat jsem započala články od 

července roku 2011 a ukončila v dubnu 2013. Tento výzkum byl původně prováděn pro 

Obrázek 1: Lineární model komunikace 
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potřeby neziskových organizací.
 5

 Důvodem bylo především to, ţe neziskové organizace 

mají specifickou pozici v systému, z níţ mohou mluvit k potenciálním pěstounům. NNO 

jsou pěstounským rodinám nejblíţe, jelikoţ terénní práce a sluţby rodinám přísluší 

právě těmto organizacím, a proto jejich hlas, který dlouho v médiích chyběl, bylo třeba 

do médií také dostat. Hlas neziskových organizací dobře doplňuje informativní 

charakter MPSV, který spíše komunikoval praxi novely zákona.  

Analýza Prvních 113 článků, tedy zhruba polovina celkového vzorku, slouţila pro 

potřeby jiného výzkumu. Ten se zaměřoval na doporučení neziskovým organizacím pro 

lepší komunikaci svých zájmů do médií. Výstupy z této analýzy byly prezentovány na 

pravidelném setkání 16. 2. 2012. Články, které byly analyzovány po tomto datu, byly 

sledovány z důvodu vyhodnocení účinnosti „strategie“ neziskových organizací.  

Mezitím byla novela zákona č. 359/1999 v procesu změn a vracela se zpět 

do poslanecké sněmovny. Novela byla zamítnuta nejdříve senátem, později 

i prezidentem ČR a definitivně byla přijata 7. 11. 2012 a účinnost nabrala 1. 1. 2013. 

Pro vyhledávání mediálních článků bylo pouţito internetového programu Newton 

pro mediální vyhledávání. Přístup do systému mi byl umoţněn zdarma díky 

studentskému loginu Univerzity Karlovy. Klíčovým slovem pro vyhledávání bylo 

zvoleno spojení „kojenecký ústav“
6
, z toho důvodu, ţe transformace byla zpočátku 

Ministerstvem práce a sociálních věcí v médiích nešťastně představena jako rušení 

kojeneckých ústavů a nahrazení ústavní péče náhradní rodinnou péčí. Na základě tohoto 

se diskuze týkající se transformace péče o ohroţené děti začala zaobírat rušením KÚ.  

Média pro tuto analýzu byla vybrána na základě sledovanosti (čtenosti) médií. 

Vybrána byla nejsledovanější celostátní média. Regionální média nebyla zařazena 

do analýzy. Regionální články se však v analýze objevují v případě, ţe byly odvysílány 

či otisknuty v celostátním médiu jako regionální mutace
7
. Pro analýzu byly tedy pouţity 

články z těchto médií (viz tabulka 1).  

 

                                                 
5
 NNO se setkávají neformálně pod hlavičkou projektu Komunikační mosty. Jsou zde tyto organizace: 

Amalthea o.s.; Asociace náhradních rodin; Centrum pro rodinu Náruč; Centrum pro rodinu Terezín, o.s.; 

Člověk hledá člověka, o.s.; Dětem rodinu a péči, o.s., Děti patří domů, o.s., Domus – centrum pro rodinu; 

Filadelfia – přístav Oldřichovice; Informační středisko Mikuláš; Janus, o.s., Liga lidských práv; Lumos; 

Náhradním rodinám, o.p.s.; Občanské sdruţení Salinger; OS ISIS – pro pomoc rodinám; Pěstounské 

rodiny kraje Vysočina, o.s.; Rozum a cit, o.s.; Sdruţení pěstounských rodin; Středisko náhradní rodinné 

péče, o.s.; V zájmu dítěte, o.s.; Vzájemné souţití, o.s.; Nadace táta a máma; Nadace Terezy Maxové 

dětem; Nadační fond J & T 
6
 Byly vyřazeny mediální příspěvky, které se vůbec nezabývaly postavením KÚ v systému péče o 

ohroţené děti (například v článku byla pouze zmínka, ţe dítě bylo umístěno do KÚ).  
7
 Například v regionální rubrice. 
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Tabulka 1: Sledovanost médií 

 
médium četnost sledovanosti 

televize   

TV nova 2,4 mil. 

ČT 1 1,4 mil 

Prima 1,4 mil 

rádio   

Impulz 976 tis. 

Frekvence 1 897 tis. 

Evropa 2 872 tis 

Čro 692 tis 

deníky   

Blesk 1 404 tis 

MF Dnes 791 tis 

Právo 415 tis 

Aha 259 tis 

Lidové noviny 219 tis 

Hospodářské noviny  196 tis 

internetové servery   

novinky.cz 823 tis 

zprávy.idnes.cz 213 tis 

aktuálně.cz 165 tis 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle tabulek v příloze 

2.1.2 Kódovací klíč 

 

Články, které slouţily jako zdroj primárních dat, byly analyzovány podle 

kódovacího klíče, který byl vytvořen pro potřeby této práce v programu IBM SPSS 

Statistics. Články byly členěny dle toho, v jakém typu média se vyskytovaly (tisk, 

televize, rozhlas, nebo internetové servery) a také přímo dle názvu média. Další 

proměnné pro kategorizaci článků byly téţ jméno autora (ne vţdy známé), datum 

publikace, pozice příspěvku (zda byl článek v hlavním vysílacím čase či na titulní straně 

média) a ţánr (zpráva, komentář, rozhovor, dopis čtenářů, reportáţ, analýza, jiný).  

Proměnných bylo vytvořeno celkem 116, z čehoţ informaci o postoji k systému 

péče o ohroţené děti nese 104 proměnných. Tyto proměnné by se daly rozdělit do 

tří kategorií.  

První kategorie vyjadřuje téma článku. Jsou jedinými proměnnými, kde není 

jednotkami kódování pouze 1 a 0 (ano, vyskytuje se či ne, nevyskytuje se), ale je zde 

škála od 0 do 3, podle toho, zda bylo téma hlavní či vedlejší nebo o tématu byla pouze 

prostá zmínka. Témata jsou tato: Transformace KÚ, Změny v pěstounské péči, Kauza 

týrání či zanedbávání dítěte, Pěstounství, Charitativní akce pro ústav, kvalita práce 

OSPOD, Podpora rodiny, Klokánky, Změny SPOD, které přinese novela, Veto 

prezidenta, Práce soudů.  
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Druhou kategorií bych nazvala „Tvrzení“. Jsou to proměnné, které vyjadřují 

jednotlivá tvrzení, která se buď v článku objeví, nebo neobjeví, kódováno jako 0 a 1. 

Mezi tato tvrzení bylo zahrnuto 10 mýtů o rušení kojeneckých ústavů, které byly 

zpracovány týmem zástupců neziskových organizací v rámci projektu Komunikační 

mosty.
8
 První mýtus říká, ţe kojencům a batolatům v ústavu nic nechybí. Ústavy jsou 

dobře vybavené a děti netrpí hladem ani zimou. Druhý mýtus vyjadřuje, ţe pěstouni 

nejsou odborníci a nebudou se umět postarat o všechny děti, zejména ty, které 

mají nějaký zdravotní handicap. Třetí mýtus říká, ţe pěstouni si budou brát děti 

do pěstounské péče na přechodnou dobu pro peníze. V novele je totiţ zakotveno, 

ţe tito pěstouni budou pobírat 20 000,- Kč měsíčně i po dobu, kdy nebudou mít ţádné 

dítě v péči. Tento argument pouţil například bývalý prezident Václav Klaus, kdyţ 

novelu zákona o sociálně-právní ochraně dětí vetoval. Čtvrtým mýtem je tvrzení, ţe 

pěstouni na přechodnou dobu se nebudou chtít dětí vzdát. Tito pěstouni budou mít 

děti pouze na krátkou dobu, neţ se dítě bude moci vrátit do biologické rodiny nebo neţ 

pro ně bude nalezena vhodná adoptivní rodina. Pátý mýtus tvrdí, ţe pěstounů nebude 

dost. Tento mýtus vychází z představy, ţe kojenecké ústavy budou zrušeny najednou 

a všechny děti, které zde byly umístěny, bude třeba umístit do pěstounských rodin. Není 

ale reflektováno, ţe transformace kojenecké ústavy neruší, ale rozšiřuje preventivní péči 

tak, aby tolik dětí nemuselo být v ústavech umístěno. Šestým mýtem je tvrzení, 

ţe budovy kojeneckých ústavů připadnou developerům a lidé, kteří tam teď 

pracují, přijdou o zaměstnání. Zde se ztrácí zájem dítěte a pozornost se obrací 

na zájem zaměstnanců zařízení. Tito odborníci však v systému budou velmi potřební, 

pouze se jejich práce bude orientovat více na rodinu. Sedmým mýtem je, ţe 

na transformaci ústavů je krátká doba a nestihne se. Hrozí, ţe děti budou na ulici. 

Tento mýtus opět vychází z představy, ţe se děti k 31. 12. 2013 přestanou umisťovat do 

ústavů a nebude o ně postaráno. Toto stanovení termínu pouze znamená, ţe příslušné 

orgány budou hledat vhodnější umístění. Tento argument byl také důvodem Václava 

Klause pro veto zákona. Osmý mýtus tvrdí, ţe se děti budou stěhovat z rodiny do 

rodiny. Náhlá a častá změna místa a pečujících osob samozřejmě není v zájmu dítěte. 

Záměrem pěstounské péče na přechodnou dobu není dítě opakovaně stěhovat, ale co 

nejdříve mu umoţnit buď návrat do vlastní rodiny nebo přechod do stabilní formy 

náhradní rodinné péče. Podle výzkumů z Anglie dochází k selhání pěstounské péče 

                                                 
8
 Tento materiál není oficiální, byl vytvořen pouze pro potřeby NNO.  
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pouze v případě přibliţně 7% dětí, které byly umístěny do 5 let věku. Devátým mýtem 

je tvrzení, ţe pro dítě je horší navázat vazbu v rodině a pak o ni přijít, neţ být 

v ústavu, kde silnou vazbu nenaváţe. Výzkumy psychologů ale naopak dokazují, 

ţe pro dítě je v raném věku důleţité naučit se navázat vztah s osobou, která o něj pečuje. 

Pokud má dítě v raném věku moţnost se bezpečně připoutat - navázat vztah - s pečující 

osobou, umí si vytvořit vztah i s další pečující osobou. Desátým mýtem je, ţe celý 

“systém pěstounů” bude ještě draţší neţ ústavní péče, která tu uţ dávno a dobře 

funguje. Náklady na dítě v kojeneckém ústavu se pohybují okolo 35 000,- Kč/ měsíc, 

kdeţto v rodině byly tyto náklady spočítány na částku okolo 10 000,- Kč/ měsíc. Tyto 

mýty a jejich kontradikce a obměny tvoří větší část proměnných. (NNO, 2011) 

 Poslední kategorií proměnných obsahuje jednotlivé aktéry, kteří se v článcích 

vyjadřují. Opět kódováno pouze čísly 0 a 1 podle toho, zda se jejich názor v článku 

vyskytl.  

Poslední proměnnou je celkový dojem čtenáře po přečtení článku. Tato proměnná 

shrnuje, jaký dojem celý článek na čtenáře dělá. Škála byla rozdělena v tomto případě 

na 4 úrovně v postoji k transformaci a jednu úroveň neutrální, kdy článek nevyvolává 

ţádný dojem:  

0    zrušit KÚ je správné a je to moţné v průběhu několika let udělat 

1 zrušit KÚ je správné, bude to ale náročné a nějakou dobu trvat 

2 něco mezi: KÚ by se asi měly zrušit, ale bude to extrémně náročné, je to proces 

na velmi dlouhou dobu 

3 péče v KÚ není dokonalá, ale zdokonaluje se, KÚ netřeba rušit 

4 KÚ poskytují dobrou péči, jsou důleţité, rozhodně by se neměly rušit 

5 pouze informativní zpráva, nevyvolává ţádný dojem 

 

2.2 Studium dokumentů 

 

Základní typy dokumentů se rozlišují na osobní dokumenty, veřejně-politické 

dokumenty a materiály hromadného předávání informací (noviny, časopisy, atd.). 

Pro získání sekundárních dat jsou vyuţity především úřední dokumenty. Pro empirickou 

část naopak materiály hromadného předávání informací, coţ jsou zpravodajské 

příspěvky v médiích. Ty byly podrobeny obsahové analýze, o níţ bude pojednáno 

později. Byly tedy vyuţity všechny tři základní operace (nebo vhodněji řečeno fáze) 
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s dokumenty: výběr dokumentů a získání přístupu k nim, kritické zhodnocení 

dokumentů z hlediska vyuţitelnosti pro zkoumání uvaţovaného problému, kódování 

a analýza z hlediska potřeb výzkumu. Přednostmi metody studia dokumentů jsou 

především moţnost studovat i výpovědi jinak nedostupných subjektů, moţnost 

longitudinální analýzy, snadnějšího uvedení doznání, niţší finanční náklady neţ terénní 

průzkum, u některých dokumentů je to i vysoká kvalita záznamu.  (Jeřábek, 1992, 

s. 81 - 82) 

 

Veřejně – politické dokumenty a odborné publikace, které byly vyuţity pro 

teoretickou část práce je především Novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní 

ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další zákony; Vyhláška č.473/2012 Sb. 

 o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí, Informace 

k vybraným ustanovením zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, 

ve znění zákona č. 401/2012 Sb. k datu 21. 12. 2012. Mezi strategické veřejně politické 

dokumenty, ze kterých budu čerpat v této práci, řadím Národní akční plán k naplnění 

národní strategie ochrany práv dětí na rok 2012 – 2015; Národní akční plán 

k transformaci a sjednocení systému péče o ohroţené děti na období 2009 aţ 2011. 

(Veselý, Drhová, Nachtmannová, 2005 s. 13).  

V rámci porozumění problematice péče o ohroţené děti jsem vyuţila i odborné 

publikace, jako například De-Institutionalising And Transforming Children’s Services: 

A Guide To Good Practice nebo známé dílo profesora Matějčka Psychická deprivace 

v dětství.  

Mimo jiné byla také pouţita statistická data, jako Činnost kojeneckých ústavů 

a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2011: Aktuální 

informace, SPIR – NetMonitor – Výzkum návštěvnosti internetu v České republice, 

Měsíční zpráva – srpen 2011, Radio projekt 2011, Media projekt 2011 – 

1. Čtvrtletí + 2. čtvrtletí.  

2.3 Pomocné heuristiky 

 

Pojem heuristika znamená neformalizované strategické řešení problémů 

a objevování nových poznatků bez přesně stanovených pravidel. Pravidla mohou 

pomoci vyřešit problém, ale nezaručují jeho vyřešení. (Kognitivní server, UHK) 
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Problém se řeší metodou pokus – omyl. (Webster’s Dictionary) Pro potřeby této práce 

bude vyuţita rychlá analýza aktérů. (Veselý, Nekola, 2007, s. 228) 

 

2.3.1 Rychlá analýza aktérů 

 

Analýzu aktérů jsem se rozhodla pouţít proto, ţe identifikuje všechny jednotlivce, 

skupiny či organizace, kterých se daná politika týká. Můţe být provedena ve dvou 

typech. Prvním je analýza výzkumná, která je náročná jak na finanční prostředky, tak na 

čas. Její vypracování zabere několik měsíců. Proto pouţiji pouze rychlou analýzu 

aktérů. Často můţe působit spíše jako deduktivní přemýšlení, neţli analytická práce 

s daty. (Veselý, Nekola 2007, s. 228) 

 Aktéři byli vybráni jednoduše na základě toho, o kterých aktérech se důleţité 

dokumenty a média vyjadřují v souvislosti s transformací nejčastěji. Tito aktéři budou 

také hlavními aktéry v obsahové analýze mediálních sdělení. Pokud se v rámci 

obsahové analýzy objeví další aktéři, budou také bráni v potaz.  

 

3 Teoretická východiska 
 

 

Kvantitativní výzkum, který slouţí k zodpovězení výzkumných otázek, 

je zarámován teoretickými východisky. Díky těmto východiskům můţeme formulovat 

důleţité výzkumné hypotézy.  

 

Pro podpoření mé práce pouţiji z kategorie mediálních teorií tyto: agenda setting 

(Donald Shaw a Maxwell McCombs) a teorie mediální konstrukce. Z veřejně 

politických teorií vyuţiji teorii veřejně politických sítí a ze sociologických teorií 

sociální konstrukce reality (Berger a Luckmann).  

 

3.1 Teorie sociální a mediální konstrukce a agenda setting 

 

„Zkoumání kvality mediovaných sdělení má v demokratických systémech 

dlouhou tradici. To, ţe média plní poţadavky veřejné role, není ţádnou samozřejmostí. 
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I kdyţ se vţdy nedá přesně stanovit, co je ideálem, vyváţeným poměrem sil, přesto 

je smysluplné zjišťovat, nakolik jsou určitá média nevyváţená.“ (Schulz 1998, s. 66) 

Teorie sociální konstrukce reality je výchozí teorií pro teorii mediální 

konstrukce, proto je důleţité ji zde zmínit. Stěţejním dílem pro tuto teorii je Sociální 

konstrukce reality od Petera Bergera a Thomase Luckmanna. Hlavní tezí knihy je toto: 

„Společnost je výtvorem člověka. Společnost je objektivní realitou. Člověk je výtvorem 

společnosti.“ (Berger – Luckmann 1999, s. 64) 

Člověk tvoří řád, ve kterém se pohybuje, a následně tento řád přijímá za svůj 

a povaţuje ho za objektivně daný. Na základě tohoto řádu poté jedná a je jím sám 

určován. (Berger – Luckmann 1999) 

 Pro vytváření reality je důleţitý jazyk, který se stává nástrojem reality. Dalším 

pojmem, se kterým Berger a Luckmann pracují, je pojem „instituce“. Jsou vytvořeny 

lidmi, ale poté řídí lidské chování. Společnost je vnímá jako nezávislé a určující, 

donucovací, tzv. objektivní, přestoţe jejich povaha není objektivní, ale pouze 

objektivizovaná. Média jsou jednou z institucí. (Berger – Luckmann 1999, s. 56 - 70) 

Mediální konstrukce reality spočívá ve schopnosti médií ovlivňovat představy, 

přesvědčení, postoje, hodnoty a chování publika. (Burton – Jirák 2001, s. 347) 

 Určují, co bude publikum vnímat za důleţité tím, ţe zvýrazní některá témata 

více, neţ jiná (Trampota 2006, 111-112). Nevkládají tedy lidem myšlenky či názory, ale 

spíše vytyčují oblasti a témata, o kterých by měli přemýšlet. Tento proces nazýváme 

agenda setting neboli nastolování témat
9
. (Škodová 2008, s. 16) 

Původními autory myšlenky nastolování témat byli američtí mediologové 

Donald Shaw a Maxwell McCombs v 60. letech 20. století. Jejich předmětem zkoumání 

se stal vztah mezi zastoupením témat v mediálních obsazích v rámci předvolební 

prezidentské kampaně a vnímáním jejich důleţitosti mezi lidmi. Původně chtěli 

zkoumat kognitivní účinky mediálních obsahů v rámci kampaně na příjemce, nicméně 

během výzkumného projektu si povšimli nastolování témat a zvolili si ho za hlavní 

hypotézu. Studie přinesla závěr takový, ţe existuje silná souvztaţnost mezi tematickou 

agendou médií a tím, co vnímají respondenti za důleţité. (Trampota 2006, s. 115 - 116) 

                                                 
9
 Koncepci agenda setting formuloval v 60. letech 20. století Bernard Cohen, jenţ médiím přisuzoval 

účinky nikoli přesvědčovacího, ale spíše kognitivního charakteru. Pokud tedy budou média 

opakovaně Informovat například o ptačí chřipce, neovlivní skutečnost, jak na ni budou lidé nahlíţet, ale 

ovlivní to, ţe lidé začnou ptačí chřipku povaţovat za podstatný společenský problém. (Trampota 2006, 

s. 113) 
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Agenda setting má na rozdíl od šíření informací dlouhodobý účinek. Jak jiţ bylo 

řečeno na začátku práce, agendy dělíme do třech skupin, které se navzájem ovlivňují. 

Pro usnadnění je uvedu znovu, jsou to: veřejná agenda, která je většinou měřena 

prostřednictvím výzkumů veřejného mínění; politická agenda, většinou měřena 

prostřednictvím sledování politických akcí a mediální agenda, která zkoumá intenzitu 

výskytu témat v mediálních obsazích a většinou je indexována obsahovou analýzou 

zpravodajských médií. (Trampota 2006, s. 114) 

To, do jaké míry a jakým způsobem se agendy ovlivňují, se stalo předmětem 

několika výzkumů. „Za nejčastější směr vlivu je považován vliv politické agendy 

na agendu mediální a posléze její schopnost ovlivňovat agendu veřejnou.“ (Trampota 

2006, s. 114) 

Nedílnou součástí konceptu agenda setting jsou také dispozice příjemce sdělení. 

Rozhodující je především zájem o obsah médií, nejistota a neznalost ve vztahu 

k obsaţeným tématům, a úsilí spojené se snahou o vyhledání témat. Dále také 

demografické (věk vzdělání, rod), psychologické (zájem o politiku) a behaviorální 

ukazatele (intenzita uţívání médií). (Trampota 2006, s. 121- 122) 

Obrázek 2, zobrazuje hodnocení amerického prezidenta Billa Clintona veřejným 

míněním získané dotazováním a podléhá stejným výkyvům jako hodnocení prezidenta 

ve večerních televizních zprávách. Úsudek obyvatelstva se v tomto případě řídil 

televizním zpravodajstvím. (Schulz, 1998, s. 16) 

 

 

 

 

(Schulz, 1998, s.16) 

Obrázek 2: Vliv médií na veřejné mínění 
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3.2 Teorie politických sítí (Policy Networks) 

 

Politické jednání je cílevědomé a strategické. Aktéři, kteří se účastní politických 

procesů, určují rozsah nutného jednání prostřednictvím vlastního nasazení při řešení 

politických problémů. K tomu je jim dán (právě díky tomu, jací aktéři se na procesech 

podílejí) tvar vyjednávacího prostoru. (Fiala, Schubert, 2000, s. 87) 

Slovy autora knihy Moderní analýzy politik „… jde o spleť vztahů (typickou pro 

moderní demokracii) mezi různými aktéry zúčastněnými na procesu řešení politických 

problémů. Tento „propletenec“ lze nejprve chápat jako síť navzájem na sebe 

odkázaných aktérů, kteří mají mezi sebou určité vztahy. Analýza politických sítí je pak 

vlastně „kartografií“ účastníků zkoumaného procesu řešení problémů.“ (Fiala, Schubert, 

2000, s. 87) 

Interakce v těchto politických sítích se zpravidla vyznačují vysokou 

profesionalitou a politický vliv je zde inspirován především odborným pozadím 

a názorovým přesvědčením. Roli by nemělo hrát přátelství, podplácení, dokonce 

ani stranicko-politické aspekty. Naopak zde panuje vysoká transparentnost, která tyto 

prvky sniţuje. Nebezpečím při dlouhodobější spolupráci je však „příliš koherentní 

náhled na věc“ a z toho plynoucí izolace. Ostatní alternativy jsou pak obtíţně 

prosaditelné. Dá se říci, ţe je to daleko větší nebezpečí, neţ mediálně vyuţitelnější 

případy lidského selhání. Základní myšlenka koncepce policy networks je to, 

ţe v moderních demokraciích jsou formální postupy tvorby politických rozhodnutí stále 

více upozaděny a jsou nahrazovány propletenci interakcí. (Fiala, Schubert, 2000, s. 88)  

Jiţ v roce 1939 E. S.Griffith napsal: „Podle mého názoru je vztah mezi těmi 

lidmi – zákonodárci, pracovníky ve státní správě, lobbisty a vědci, kteří se zajímají 

o stejný problém mnohem opravdovější, neţ vzájemný vztah mezi kongresmany, 

resp. mezi pracovníky státní správy.“ Ten, kdo chápe vzorec vlády, by lépe chápal 

skutečný průběh věcí, pokud by místo formálních institucí studoval víry konkrétních 

sociálních zájmů.  (Fiala, Schubert, 2000, s. 92) 

V USA byly definovány tzv. „ţelezné trojúhelníky“: kongresový výbor, zájmová 

skupina, prováděcí státní úřad. Kaţdý aktér potřebuje ostatní dva aktéry, aby mohl 

prosadit svou myšlenku. Například zájmová skupina je odkázaná na státní úřad, 

aby získala výhody či dávky, státní úřad potřebuje zájmovou skupinu jako politického 

podpůrce, atd. (Fiala, Schubert, 2000, s. 94) 
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Policy networks mohou být tvořeny ve vztahu k různým politickým situacím 

nebo oblastem, mohou mít také různou dobu trvání. Jsou zde stírány hranice mezi 

úřednictvem, politiky a zájmovými skupinami. Při analýze policy networks vzniká 

jakási mapa aktérů a jejich interakcí ve vztahu k politickým oblastem. Teoretické 

vyuţití těchto map je ale poměrně malé, pokud nejsou zkoumány přímo vyjednávací 

procesy.  

Další významný autor Chris Ansell také akcentuje několik důleţitých principů 

(Ansell, 2000, s. 318): 

- spojování autonomních subjektů (veřejných i soukromých) kolem společných 

projektů; 

-  poskytování sluţeb a podpora koordinace je poměrně decentralizována; 

- stát nepůsobí pouze jako zprostředkovatel nebo koordinátor, ale také se snaţí 

aktivně vytvářet vztahy mezi třetími aktéry; 

- stát aktivně vyhledává jak vnitřní, tak i vnější partnery z regionu. 

 

3.2.1 Rozložení moci v politických sítích 

 

Aby bylo moţné typologizovat vztahy mezi státními a soukromými aktéry uvnitř 

jednotlivých sítí, začali vědci pohlíţet na sítě z pohledu mocenských struktur. 

Je důleţité, zda je moc soustředěna v rukou jednoho dominantního aktéra nebo koalice 

aktérů, nebo zda je mezi aktéry či koalice aktérů rozdělena. Tento koncept také zahrnuje 

přidělení moci mezi státní a soukromé aktéry (konkrétně rozlišuje politické strany, 

zájmové skupiny a nevládní organizace). Spíše, neţli jednotliví aktéři, v politice hrají 

roli koalice aktérů. (Adam 2006, s. 342)
10

 

Druhý základní rozměr je typ interakce. Základní tři typy interakce, ke kterým 

mezi aktéry dochází, jsou: konflikt, vyjednávání, spolupráce. Vyjednávání je typem 

interakce, který se vyznačuje jak konfliktem, tak spoluprací.  

 

 

                                                 
10

 Koalicemi se zabývá ve svém konceptu advocacy coalition approach spíše Paul Sabatier (Sabatier and 

Jenkins-Smith 1999). Ten nám dává základní vhled do role koalic v politickém procesu.  
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(Adam 2006, s. 343) 

 

  Kombinací dvou dimenzí – rozdělením moci a typem interakce – dostáváme šest 

politických konfigurací. První z nich, „výzva“, kde převládají menšinové koalice a moc 

je roztříštěna, je interakcí konfliktní. Jestliţe je moc soustředěna v rukou jedné koalice 

a zároveň je interakce konfliktní, jedná se o „dominantní typ postavení“. Smlouvání 

je buď symetrické, nebo asymetrické, v závislosti na koncentraci moci. Pokud 

je interakce charakterizována spoluprací, rozdělení moci zde ztrácí význam. (Adam 

2006, s. 343) 

 

4 Systém péče o ohrožené děti  
 

V roce 1991 Česká a Slovenská federativní republika ratifikovala mezinárodně 

platný dokument Úmluva o právech dítěte 104/1991 Sb. Tento dokument ukládá 

povinnost zajistit dítěti ochranu, která je nezbytná pro jeho blaho. (Úmluva o právech 

dítěte, čl. 3) 

„Zájem dítěte je nadřazen nad všemi ostatními zájmy, jako jsou zájmy rodičů, 

rodiny (nebo i státu) a stejně tak musí být zájem dítěte předním hlediskem při jakékoli 

činnosti týkající se dětí, ať už je uskutečňován veřejnými nebo soukromými institucemi, 

soudy, správními nebo zákonodárnými orány…“ (Úmluva o právech dítěte, čl. 3) 

Dalšími mezinárodními dokumenty, jimiţ je ČR vázána, jsou:  

- Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (pro ČR od r. 1976). 

Tento dokument stanovuje, ţe nikdo nesmí být vystaven svévolnému zasahování 

do soukromého ţivota a také ţe rodina je přirozenou základní jednotkou 

společnosti a má právo na ochranu státu.  

Obrázek 3: Typologie mocenských struktur 
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- Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech (pro ČR 

od r. 1976). Stanovuje, ţe nejširší ochrana by měla být poskytnuta rodině, která 

je přirozenou základní jednotkou společnosti.  

- (Evropská) Úmluva o ochraně lidských práv (pro ČR od r. 1992) stanovuje 

respektování soukromého ţivota a obydlí.  

- Úmluva o právech dítěte (pro ČR od r. 1991) zakotvuje právo dětí vyrůstat 

v rodinném prostředí, v atmosféře štěstí, lásky a porozumění.  

 

4.1 Sociálně-právní ochrana dětí v ČR 

 

Sociálně-právní ochrana dětí je cílená činnost, která zahrnuje zejména zajištění 

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

dítěte a působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny. (Špeciánová, 2007) 

Sociálně-právní ochrana dětí (dále jen SPOD) je upravena zákonem č. 359/1999 Sb., 

o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Zákon upravuje činnosti 

vyhledávací, preventivní, poradenské a výchovné. Definuje pojem sociálně-právní 

ochrany, stanovuje základní zásady sociálně-právní ochrany, zakotvuje obecné 

upozorňovací právo, právo na pomoc příslušných orgánů. Opatření sociálně-právní 

ochrany jsou činnosti preventivní a činnosti poradenské a výchovná opatření 

(napomenutí, dohled, omezení k zabránění škodlivým vlivům). 

Orgány SPOD, které ochranu zajišťují, jsou: krajské úřady, obecní úřady 

s rozšířenou působností, obecní úřady a nově téţ újezdní úřady, ministerstvo, Úřad 

práce České republiky. Sociálně-právní ochranu dětí zabezpečují téţ kraje a obce 

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

a právnické osoby, pokud obdrţí pověření k výkonu sociálně právní ochrany. (zákon 

č. 359/1999 Sb., § 4). Tento zákon není doprovázen prováděcím předpisem a k bliţšímu 

výkonu zákona vydává MPSV metodická doporučení. (Křístek, 2010, str. 20) 

Ta však nejsou závazná, mají pouze doporučující charakter. Za druhou stěţejní 

normu lze povaţovat zákon ze dne 4. prosince 1963 o rodině č 94/1963 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů, účinný spolu s občanským zákoníkem č. 40/1964. Zákon o rodině 

je v této oblasti základním hmotně – právním předpisem a leţí v gesci Ministerstva 

spravedlnosti. Dalším významným předpisem je zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti 

mládeţe za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeţe a o změně některých 
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zákonů. Tento zákon ukládá ochrannou výchovu. Výkon ústavní či ochranné výchovy 

ve školských zařízeních upravuje zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy 

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

školských zařízeních o změně dalších zákonů. Tento zákon je v gesci MŠMT. (Křístek, 

2010, str. 20 – 24) 

Rodina a rodičovství je Listinou základních práv a svobod dáno pod ochranu zákona 

a dětem a mladistvým zaručuje zvláštní ochranu. Proto je právo a povinnost rodičů 

společně vychovávat a pečovat o děti respektováno. Jakékoliv zasahování do soukromí 

je moţné aţ ve chvíli, kdy rodiče nebo osoby odpovědné za výchovu dětí o to poţádají 

nebo se nemohou nebo nechtějí o děti starat. (http://www.mpsv.cz/cs/14304) 

 

4.1.1 Ohrožené dítě 

 

Psychologie pracuje v souvislosti s termínem ohroţené dítě s konceptem 

psychické deprivace
11

, na coţ navazuje i vládní dokument Národní akční plán 

k transformaci a sjednocení systému péče o ohroţené děti na období 2009 aţ 2011, 

který definuje ohroţené dítě jako „dítě, jehoţ základní potřeby nejsou naplňovány 

v dostatečné míře a je ohroţeno rizikovým chováním“ (Vláda ČR 2009, str. 5). Sociálně 

– právní ochrana se zaměřuje především na děti, jejichţ rodiče zemřeli, neplní 

povinnosti plynoucí z rodičovské odpovědnosti, nebo nevykonávají nebo zneuţívají 

práva plynoucí z rodičovské odpovědnosti. Dále na děti, které vedou zahálčivý nebo 

nemravný ţivot, zanedbávají školní docházku, nepracují, i kdyţ nemají dostatečný zdroj 

obţivy, poţívají návykové látky, nebo ohroţují občanské souţití. V zákoně jsou i další 

charakteristiky dítěte, které podléhá SPO. (zákon č. 359/1999 sb., § 6) 

 

                                                 
11

 „Chybění příleţitosti k budování pevné vazby s pečujícím dospělým a blokování příleţitosti k rozvoji 

duševních schopností“, které se projevuje retardací vývoje př. v oblasti intelektu, emocí, morálky atd. 

(Matoušek 2003, str. 48) 

http://www.mpsv.cz/cs/14304
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4.2 Transformace systému péče o ohrožené děti 

 

Georgette Mulheir vypracovala se svým týmem pod University of Birmingham 

velmi uţitečný manuál pro dobrou praxi deinstitucionalizace a transformace sluţeb 

pro děti. Tento manuál rozděluje transformaci do deseti kroků, které je třeba udělat. 

Tyto kroky jsou následující (Mulheir, 2007): 

 

Krok 1 - Zvyšování povědomí o důleţitosti rušení ústavní péče – v prvním kroku 

je důleţité zvyšovat povědomí o negativních vlivech umístění do ústavní péče na děti 

a vysvětlit i finanční neefektivnost ústavní péče. 

Krok 2 - Řízení procesu rušení ústavní péče – zde autorka popisuje, jak připravit 

strategický plán pro řízení procesu rušení ústavní péče. Stanoví modely rušení a potřebu 

zavedení preventivních sluţeb a standardů.  

Krok  3 - Analýza na národní/regionální úrovni – třetí krok analyzuje dětské sluţby 

a zhodnocuje celkový systém péče. Autorka zde vyzdvihuje důleţitost analýzy 

na národní a regionální úrovni.  

Krok  4 - Analýza na úrovni zařízení – cílem tohoto kroku je stanovit postup analýzy 

zařízení a analýza stavu a fluktuace. Zdůrazněna je zde i důleţitost vyhodnocování 

potřeb jednotlivých dětí před přijetím rozhodnutí o budoucí péči.  

Krok 5 - Návrh alternativních sluţeb – stanovuje, jaké sluţby by byly poţadovány 

pro efektivní propuštění dětí z ústavní péče. Jedná se o sluţby od preventivních a 

podpůrných přes komunitní, v náhradní rodinné péči, aţ po odbornou rezidenční péči.   

Krok 6 - Plánování přesunu zdrojů – finančních, lidských a kapitálových – zde 

je třeba řešit přesun zdrojů pro efektivní rušení ústavní péče. Autorka zde varuje před 

uzavřením zařízení primárně za účelem sniţování nákladů. Finance musí následovat 

dítě.  

Krok 7 - Příprava a přesun dětí – přesun dětí je zásadním krokem, především 

pro děti. Je třeba děti náleţitě připravit, aby tento přesun do náhradní rodinné péče nebyl 

traumatem. Tento krok se zabývá podporou vytvoření náklonnosti mezi dítětem 

a novým pečovatelem.  

Krok 8 - Příprava a přesun personálu – zde je třeba řešit případný odpor personálu 

zařízení vůči uzavření. Odborníkům by mělo být připomínáno, ţe jejich primární 
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povinností jsou děti. Autorka poskytuje nástroje, které hodnotí vhodnost personálu 

pro práci v nových sluţbách.  

Krok 9 -  Logistika – tento krok se zabývá přesunem dětí z ústavních zařízení 

do nových umístění a transformací sluţeb.  

Krok 10 - Monitoring a evaluace – stát má povinnost neustále sledovat a hodnotit celý 

proces. Hodnocení dětí a výsledků jejich vývoje v novém umístění je klíčovým 

pro prokázání účinnosti programu rušení ústavní péče.  

 

Základním nedostatkem v systému péče o ohroţené děti v České republice byla 

meziresortní roztříštěnost. To je také prvním bodem, ke kterému se kriticky vyjádřil 

i Veřejný ochránce práv, který poukazuje na to, ţe se kaţdá kontrolující instituce 

či orgán zaměřuje na určitou výseč práv dítěte. Ţádná z nich se ale nezabývá širším 

kontextem dodrţování práv dětí. (Veřejný ochránce práv, poznatky ze systematických 

návštěv). Teprve v roce 2009 se podařilo nalézt shodu mezi Ministerstvem práce 

a sociálních věcí, Ministerstvem školství, mládeţe a tělovýchovy, Ministerstvem 

zdravotnictví, Ministerstvem vnitra a spravedlnosti. Tato shoda je vyústěna v národním 

akčním plánu na roky 2009 – 2013 (dále jen NAP 2009 – 2013). Do té doby byla 

nekoordinovanost problémem, který se odráţel především na ţivotech dětí, pro které byl 

systém vybudován. Dítě kvůli nedostatečně rychlému a kompetentnímu rozhodovacímu 

procesu mohlo setrvávat zbytečně dlouho v pečujícím systému jenom proto, ţe nebyl 

dostatečně rychle zajištěn návrat do rodiny nebo přechod do náhradní rodinné péče. 

Bylo třeba sjednotit mezirezortní podmínky jak metodické, tak personální a zejména 

legislativní a finanční. Důraz se postavil především na preventivní a ambulantní sluţby, 

protoţe čím dříve je ohroţení rodiny řešeno, tím menší je pravděpodobnost umístění 

do ústavní péče. (NAP 2009 – 2013) 

„Transformace se vztahuje ke všem složkám systému - vertikálně (od úrovně 

pracovníků v terénu, obcí, až po ústřední orgány státní správy a nestátní organizace 

s celostátní působností) i horizontálně (napříč rezorty podílejícími se na práci 

s ohroženými dětmi a rodinami, napříč subjekty státní správy, samosprávy a nestátního 

sektoru). Národní akční plán je prvním dokumentem, který má plně nadrezortní 

charakter.“ (NAP 2009 – 2013) 

Transformace byla v NAP 2009 – 2013 vymezena do těchto hlavních oblastí: 

- prevence ohroţení dětí a rodin před vším rizikovým chováním, 

- vyhledávání ohroţených dětí a rodin,  
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- práce s ohroţenou rodinou s důrazem na zachování přirozeného  

prostředí dítěte,  

- práce s dítětem v náhradní rodinné péči (náhradní rodina není vnímána  

jako ohroţená, ale jako vyţadující podporu),  

- práce s dítětem v institucionální péči,  

- podpora osamostatnění dítěte. 

 

Síť sluţeb má tři pilíře, a to preventivní, síť náhradních rodin a pobytová zařízení. 

Prevence se stala základem pro práci s ohroţenou rodinou především doprovázením 

a poradenstvím. Pro děti, které nemohou ve svých rodinách zůstat, se rozvinula 

dokonalejší síť náhradních rodin, které budou dostatečně podporovány. Pro ty děti, které 

nemohou nebo nechtějí být umístěny do náhradní rodiny, budou stále existovat 

pobytová zařízení. (NAP 2009 – 2013) 

Fakt, ţe prevence a péče o rodinu bude pro transformaci základem, byl 

demonstrován jiţ v tomto prvotním plánu. Je zde také řečeno, ţe pobytová zařízení zde 

budou k dispozici. Přesto se v médiích často objevovaly články o tom, ţe MPSV zavírá 

pobytová zařízení. Tento poznatek také bude reflektován v praktické části této práce.  

 

4.2.1 Legislativní změny 

 

Zákon č. 401/2012 Sb., ze dne 7. listopadu 2012, kterým se mění zákon 

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

související zákony, prošla dvakrát meziresortním připomínkovým řízením. Vláda 

předloţila Poslanecké sněmovně návrh zákona 28. 12. 2011. Definitivně schválena 

Poslaneckou sněmovnou byla dne 7. 11. 2012 a účinnost nabrala 1. 1. 2013. 

Změny, kterými zákon prošel, se týkají především činnosti Orgánů sociálně-právní 

ochrany dětí a přináší rozvoj náhradní rodinné péče.  
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4.2.1.1 Změny v činnosti orgánů sociálně-právní ochrany dětí 

 

Obecní úřad je nově povinen pravidelně vyhodnocovat situaci dítěte a jeho 

rodiny. (zákon č. 359/1999 Sb., § 10, odst. 3). Vyhodnocování vychází z individuálního 

přístupu k dítěti a provádí se na základě hodnocení samotného dítěte, které zahrnuje 

zjištění míry ohroţení, posouzení úrovně vývoje, a stanovení kladných vlastností 

a schopností dítěte. Dále na základě hodnocení rodiny, které zahrnuje zejména analýzu 

situace a prostředí, analýzu příčin krize, vyhodnocení kvality vztahu rodiče a dítěte, 

identifikaci potřeb, zdrojů, výchovných kompetencí a předpokladů k výchově dítěte. 

Dále je také důleţité hodnocení širšího prostředí rodiny, které zahrnuje zejména 

identifikaci zdrojů. (Vyhláška § 58 odst. 2 a 3 zákona č.359/1999 Sb.) 

Vyhodnocování je sběr všech relevantních informací, které vedou k objektivnímu 

zhodnocení situace dítěte. Tento proces začíná ve chvíli, kdy se podnět dostane na 

pracoviště OSPOD. Pracovník provede primární úvahové zhodnocení, na základě čehoţ 

se rozhodne, zda přejde k fázi podrobného vyhodnocení. Není to jednorázová statistická 

činnost, ale průběţný proces úkonů. (Macela, 2012, str. 2) 

Další povinností OSPOD je zpracování individuálního plánu ochrany dítěte 

(IPOD). Ten vymezuje očekávané cíle, kterých má být dosaţeno na straně dítěte, rodiny 

a širšího prostředí a rozsah činností, které vedou k překonání sloţité ţivotní situace, 

včetně termínu jejich realizace a předpokládaných dopadů. Individuální plán se 

zaměřuje především na posílení úlohy rodiny, rozvíjení pečovatelských schopností, 

pomoc při sociálním začleňování, metody práce s rodinou. (zákon č. 359/1999 sb., § 10, 

odst. 3) 

Individuální plán je uţitečným pilířem, o který se můţe opřít jak klient, který 

získává přehled o opatřeních včetně přínosů v případě plnění a důsledku v případě 

neplnění, tak pracovník, který jedná podle postupných kroků a časového plánu. Zákon 

ukládá povinnost zpracovat IPOD do jednoho měsíce od počátku doby poskytování 

sociálně-právní ochrany. Je to však opět proces, který se můţe v průběhu měnit. 

(Macela, 2012, str. 5) 

Obecní úřad obce s rozšířenou působností je téţ povinen ke kaţdému případu 

odebraného dítěte z rodiny pořádat případové konference a to ve spolupráci s rodiči 

a jinou osobou odpovědnou za výchovu dítěte, zástupci škol, školských zařízení, 

zařízení poskytovatelů zdravotních sluţeb, orgánů činných v sociální oblasti, orgánů 
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policie, státních zástupců, odborných pracovníků v oblasti náhradní rodinné péče, 

poskytovatelů sociálních sluţeb a dalších pověřených osob. (zákon č. 359/1999 sb., 

§ 10, odst. 3) 

Případová konference je metoda sociální práce, která se v dnešní době jiţ běţně 

pouţívá. V rámci ní se situace dítěte projednává nejen s dítětem, ale i v rámci 

„multidisciplinární spolupráce“. Dobře napsaný cíl a smysl konference je důleţitou 

součástí, jelikoţ klienti jsou často málo motivovaní ke spolupráci. Bohuţel, případová 

konference nedisponuje efektivními donucovacími prostředky ke spolupráci, tudíţ 

obava z nespolupracujících klientů či jiných zúčastněných, je na místě. (Macela, 2012, 

str. 8-9) 

 

4.2.1.2 Změny v náhradní rodinné péči 

 

 

Prvním krokem ve zprostředkování náhradní rodinné péče (NRP) je zaloţení spisové 

dokumentace. Tu je třeba zaloţit na základě vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny 

a na základě individuálního plánu ochrany dítěte. Spisová dokumentace pro účely 

zprostředkování NRP by měla vycházet z průběţného vyhodnocování situace dítěte, 

tudíţ by neměla být zaloţena aţ po rozhodnutí soudu o umístění dítěte do náhradní 

péče.  

Ţadatelé o zprostředkování náhradní rodinné péče mají k dispozici příslušný 

formulář ţádosti. Pokud jejich ţádost bude posouzena kladně, jsou postoupeni 

k přípravě k přijetí dítěte do rodiny. Ţadatelé mají během příprav základní znalosti, 

dovednosti a postoje potřebné pro přijetí dítěte do rodiny. Během přípravy se profilují 

i představy, moţnosti a předpoklady ţadatelů. Závěry z příprav jsou důleţité pro 

odborné posouzení ţadatelů. Minimální rozsah příprav je stanoven 48 hodin pro 

osvojení a pěstounskou péči a 72 hodin pro pěstounskou péči na přechodnou dobu. 

Krajský úřad či pověřená osoba můţe časový limit navýšit. Zákon také upravuje 

přípravy dětí ţijících v rodině, i pro ně je příchod nového člena podstatnou změnou. 

(Macela 2012, str. 29)
12

 

                                                 
12

 Tento dokument Informace k vybraným ustanovením zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní 

ochraně dětí, ve znění zákona č. 401/2012 Sb. k 21. 12. 2012 je jediným metodickým dokumentem, který 

mají OSPOD nyní k dispozici v ucelené formě, ostatní metodiky vychází postupně k vybraným tématům.  
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Při zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče se přihlíţí: k výsledkům 

odborného posouzení dítěte, k výsledkům odborného posouzení ţadatelů, 

k vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny, k plnění opatření vyplývajících 

z individuálního plánu ochrany dítěte.  

Projednání konkrétního podnětu ke zprostředkování by se měli účastnit: OSPOD 

dítěte, který je zodpovědný za vyhodnocení situace dítěte a rodiny a tvorbu 

individuálního plánu, osoba, která o dítě pečuje, OSPOD ţadatelů, pracovník krajského 

úřadu, lektor z příprav ţadatelů. (Macela, 2012, str. 30) 

Pro efektivnější vyhledávání dětí a zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče 

se ruší oprávnění MPSV pro zprostředkování NRP. Zprostředkovávat NRP mohou 

pouze krajské úřady a Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí, pokud jde 

o zprostředkování do ciziny nebo z ciziny. Dosavadní úprava byla neefektivní z toho 

důvodu, ţe krajský úřad měl povinnost vyřadit dítě z evidence a postoupit dokumentaci 

MPSV jiţ po třech měsících, kdy se nepodařilo najít vhodného osvojitele nebo 

pěstouna. Zrušením mezičlánku, kdy v druhém stupni MPSV zprostředkovávalo NRP 

po neúspěšném snaţení krajského úřadu, mohou úřady jednat kontinuálně a pokračovat 

v zajištění vhodné náhradní rodinné péče. Tím se zvyšuje i pravděpodobnost dobrého 

vyřízení i sloţitějších případů. MPSV bude nadále plnit roli nadřízeného odvolacího 

správního orgánu ve vztahu ke krajským úřadům. (Macela, 2012, str. 30) 

Pěstounská péče na přechodnou dobu prošla rozsálanými změnami. Na odměnu 

pěstouna je nárok od okamţiku zařazení do evidence osob, které mohou pěstounskou 

péči na přechodnou dobu vykonávat. Můţe trvat nejdéle rok.  

„Pěstounská péče na přechodnou dobu je ze své podstaty institutem krizovým 

a překlenovacím. Dítě se má co nejrychleji vrátit do péče svých rodičů.“ Pokud 

se ukáţe, ţe to z jakýchkoli důvodů není moţné, je nutné hledat jiné, dlouhodobější 

řešení. Výjimkou jsou pak případy, kdy do jedné rodiny je přijato na přechodnou dobu 

více sourozenců. Pak je třeba dbát na rodinné vazby. (Macela, 2012, str. 34) 

4.2.1.3 Práva a povinnosti osob pečujících a osob v evidenci  

 

Novela zavádí nové definice pojmů „ jiná osoba odpovědná za výchovu dítěte, 

„osoba pečující o dítě“ a „osoba v evidenci“. Jiná osoba odpovědná za výchovu dítěte 

je fyzická osoba, které bylo dítě svěřeno do výchovy rozhodnutím příslušného orgánu. 

Osoba pečující o dítě je fyzická osoba odpovědná za výchovu dítěte, která je buď 
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pěstounem, nebo která byla do dosaţení zletilosti dítěte jeho pěstounem (či poručníkem) 

a to dokud má nezaopatřené dítě nárok na úhradu potřeb dítěte. Dále osoba, které je dítě 

dočasně svěřeno rozhodnutím soudu nebo OSPOD a má zájem stát se pěstounem. Dále 

je to poručník nebo osoba, která má v osobní péči dítě, k němuţ nemá vyţivovací 

povinnost, a to po dobu po kterou probíhá soudní řízení o ustanovení této osoby 

poručníkem. Osoba v evidenci je fyzická osoba, která je vedena v evidenci osob, které 

mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu. (Zárasová 2012, str. 9) 

Rozsah práv a povinností, které jsou specifikované dle potřeb dítěte a rodiny, upraví 

dohoda o výkonu pěstounské péče nebo určí obecní úřad správním rozhodnutím. 

Struktura dávek se nemění, ale dochází ke sjednocení hmotného zabezpečení 

pěstounských rodin a převodu dávek pěstounské péče ze systému státní sociální 

podpory do systému sociálně-právní ochrany dětí. Stejně jako doposud bude poskytován 

příspěvek na úhradu potřeb dítěte, odměna pěstouna, příspěvek při převzetí dítěte 

a příspěvek na zakoupení motorového vozidla. Odměna pěstouna je stanovena v rozsahu 

od 8 000 Kč do 24 000 Kč. Odměna je odstupňována a za kaţdé další dítě se zvyšuje 

o 4 000 Kč. Pěstounům na přechodnou dobu náleţí odměna po celou dobu vedení 

v evidenci, tzn.  i v případě, kdyţ zrovna nemají v péči ţádné dítě. Částka se v těchto 

případech neliší. Odměna je povaţována za plat, a to pro účely sociálního, úrazového 

a zdravotního pojištění. Odměna také podléhá dani z příjmů fyzických osob. (Zárasová 

2012, str. 10 - 11) 

 

1) Právo na poskytnutí trvalé nebo dočasné pomoci při zajištění osobní péče o svěřené dítě 

- po dobu, kdy je osoba pečující nebo osoba v evidenci uznána dočasně práce 

neschopnou nebo při ošetřování osoby blízké,  

- při narození dítěte,  

- při vyřizování nezbytných osobních záležitostí,  

- při úmrtí osoby blízké 

 

2) Právo na poskytnutí pomoci se zajištěním celodenní péče o svěření dítě nebo děti 

v rozsahu alespoň 14 kalendářních dnů v kalendářním roce, jestliže dítě dosáhlo 

alespoň věku 2 let. (Toto právo slouţí především k psychohygieně, aby si osoba pečující 

mohla odpočinout) 
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3) Právo na zprostředkování psychologické, terapeutické nebo jiné odborné pomoci 

alespoň jednou za 6 měsíců. (myšleno nad rámec poradenství poskytovaného krajským 

úřadem) 

 

4) Právo na zprostředkování nebo zajištění bezplatné možnosti zvyšovat si znalosti 

a dovednosti.  

 

5) Právo na nemoc při plnění povinností (udrţovat, rozvíjet a prohlubovat sounáleţitost 

dítěte s osobami dítěti blízkými, zejména s rodiči) včetně pomoci při zajištění místa pro 

uskutečňování styku oprávněných osob s dítětem a při zajištění asistence při tomto 

styku. 

 

6) Povinnost zvyšovat si znalosti a dovednosti v oblasti výchovy a péče o dítě v rozsahu 

24 hodin v době 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích.  

 

7) Povinnost umožnit sledování naplňování dohody o výkonu pěstounské péče 

a spolupracovat se zaměstnancem pověřeným sledovat vývoj dětí.  

 

8) V souladu s individuálním plánem ochrany dítěte povinnost udržovat, rozvíjet 

a prohlubovat sounáležitost dítěte s osobami dítěti blízkými, zejména s rodiči a umožnit 

styk rodičů s dítětem v pěstounské péči, pokud soud rozhodnutím nestanoví jinak. 

 

5 Identifikace aktérů 
 

Je nutné podotknout, ţe v České republice je systém péče o ohroţené děti roztříštěn 

mezi několik aktérů, kteří v této oblasti působí. Schéma na obrázku č. 4. Z těchto 

uvedených ministerstev jsem vybrala nejdůleţitější, a to Ministerstvo práce a sociálních 

věcí, v jehoţ gesci leţí sociálně-právní ochrana dětí, a Ministerstvo zdravotnictví, které 

má v gesci kojenecké ústavy. Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy spravuje 

činnost dětských domovů a školských zařízení, těch se však transformace v prvních 

letech tak dalece nedotkne, jelikoţ je zaměřena prvotně na nejmenší děti do tří let věku.  
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Obrázek 4: Resortní roztříštěnost systému péče o ohroţené děti 

 

 

Zdroj: Macela 2011 

 

5.1 Ministerstvo práce a sociálních věcí 

 

V kompetenci MPSV je sociální politika (sociální sluţby, sociální dávky, rodinná 

politika, oblast zdravotně postiţených apod.), sociální pojištění (důchody, nemocenské, 

apod.), oblast zaměstnanosti (trh práce, podpora zaměstnanosti, zahraniční zaměstnanost 

apod.), pracovněprávní vztahy, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, rovnost ţen 

a muţů, migrace a integrace cizinců, oblast čerpání finanční pomoci z Evropského 

sociálního fondu (dále „ESF“) aj.   

V oblasti sociálně-právní ochrany dětí hraje MPSV hlavní roli. V gesci Ministerstva 

byla tvorba Novely zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí, která 

upravuje činnost Orgánů sociálně-právní ochrany dětí a tím zásadně mění postupy práce 

s ohroţenými dětmi.  

Novela zavádí do praxe tři základní principy (MPSV, 2012):  

 Nejlepším prostředím pro dítě je rodina, resp. rodinné prostředí a bylo by 

ideální, kdyby kaţdé dítě mohlo vyrůstat v rodině.  
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 Institucionální péče by měla být poslední moţností při řešení situace dítěte, 

přednost má vţdy náhradní rodinná péče, pro kterou je třeba vytvořit systém 

podpory a doprovázení.  

 Výkon sociálně-právní ochrany dětí je nutné profesionalizovat, zavést do této 

oblasti standardy kvality práce a vyuţívat pro ochranu práv dětí moderních 

vědeckých poznatků a metod sociální práce. 

 

5.2 Orgány sociálně-právní ochrany dětí 
 

Činnost OSPOD jiţ byla popsána výše, pro přiblíţení zopakuji. OSPOD je odbor 

péče o děti a mládeţ pověřeného úřadu. Jejich činnosti jsou preventivní i poradenské, 

působí i výchovnými opatřeními. Zastupují také zájmy dítěte v řízeních, v nichţ 

se rozhoduje o nezletilých dětech (zákon č. 359/1999 Sb.). Ve vztahu k ostatním 

aktérům je OSPOD v pozici „prodlouţené ruky ministerstva“. Dokonce některé 

pravomoci byly ministerstvem opuštěny a přenechány do rukou OSPOD.  

Orgány sociálně-právní ochrany dětí byly v roce 2010 Ministerstvem práce 

a sociálních věcí vyhodnoceny jako nedostatečně personálně naplněné. V tiskové zprávě 

ze dne 17. 6. 2010 bylo vyjádřeno, ţe je potřeba navýšit personální kapacity 

o 560 pracovníků. Řešení bylo předvedeno v Národním akčním plánu k transformaci 

a sjednocení péče o ohroţené děti na období 2009 aţ 2011. V tomto roce připadlo 

průměrně na jednoho pracovníka 354 ohroţených dětí, nezbýval proto čas 

na preventivní činnost. Tento nedostatek byl definován jako důvod umístění tak 

vysokého počtu dětí do kojeneckých ústavů. (MPSV, 2010)  

Novela zákona č. 359/1999 Sb. činnost OSPOD upravuje tak, aby mohly být 

preventivní sluţby a náhradní rodinná péče efektivně koordinovány a standardizovány 

(viz. kapitola 4.2.1.1).  

Obrázek č. 4 znázorňuje, jak se k činnosti orgánů sociálně-právní ochrany dětí 

vyjadřují návštěvníci internetových stránek „www.ospod.info“ ,které fungují jako 

diskusní blog.  
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Obrázek 5: Anonymní hlasování návštěvníků webových stránek „www.ospod.info“ 

 

 

Zdroj: www.ospod.info 

5.3 Ministerstvo zdravotnictví 

 

 Pod pravomoc MZ patří kojenecké ústavy. Česká republika je jeden z mála států, 

kde kojenecké ústavy stále fungují a je za to kritizována. Ministr zdravotnictví Leoš 

Heger se veřejně staví k transformaci pozitivně. Dle jeho názoru by mělo být 

v kojeneckých ústavech minimum zdravých dětí (Heger, 2012). Jako poslanec na schůzi 

ze dne 7. 11. 2012 hlasoval pro přijetí Novely zákona 359/1999. (www.psp.cz) 

 

5.4 Ústavní zařízení 

 

Ústavní výchova je upravena zákonem č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní 

výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné 

péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů. Výchova dětí do tří let 

je upravena zákonem č. 315/2004 Sb., o rodině.  

Za ústavní zařízení se povaţují kojenecké ústavy, dětské domovy, dětské 

domovy se školou, ale také dětská centra. Moderní pojetí dětských center pro okamţitou 

pomoc, která jsou zřízena při kojeneckých ústavech, povaţuji téţ za ústavní zařízení, 

jelikoţ způsob péče je totoţný s kojeneckými ústavy, pouze název se liší.  

 

http://www.psp.cz/
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5.5 Neziskové organizace 

 

Poradním, iniciativním a koordinačním orgánem pro oblast nestátních 

neziskových organizací je Rada vlády pro nestátní neziskové organizace. (Vláda ČR, 

2012) 

Neziskové organizace jsou důleţité zejména v oblasti rozšiřování nabídky 

sluţeb, testování nových metod a postupů. Jsou velice důleţité u připomínkování novel 

zákonů. Nezisková organizace má ze svého titulu moţnost promlouvat do médií 

způsobem, kterým MPSV nemůţe. NNO jsou v transformaci systému klíčové 

v provádění jednotlivých sluţeb, jako jsou podpůrné sluţby, odlehčovací sluţby pro 

pěstouny, vzdělávání pěstounů, péče psychologa, atd.  Neziskové organizace musí být v 

úzké spolupráci s MPSV a OSPOD.  

 

5.6 Vykonavatelé náhradní rodinné péče - pěstouni 

 

Pokud nefunguje péče o dítě v biologické rodině, nastupuje na řadu náhradní 

rodinná péče, tzn. osvojitelé, pěstouni, nebo pěstouni na přechodnou dobu. V médiích 

se objevují převáţně příspěvky, kde zástupci náhradní rodinné péče jsou právě pěstouni, 

proto mezi hlavní aktéry zahrnuji primárně pěstouny.  

Pěstounská péče je upravena zákonem o rodině a zákonem o sociálně-právní 

ochraně dětí. Dítě lze umístit dle zákona o rodině do pěstounské péče, vyţaduje-li 

to zájem dítěte a osoba pěstouna dává záruku řádné výchovy. Vyjádření o tom, zda ten, 

kdo se má stát pěstounem, je osobou vhodnou pro výkon pěstounské péče, na základě 

soudní ţádosti dává orgán sociálně-právní ochrany dětí.  (§ 45 odst. 1 zákona o rodině) 

Pěstoun nemá vyţivovací povinnost k dítěti a právo zastupovat dítě a spravovat jeho 

záleţitosti má jen v běţných věcech. (§ 45c odst. 2 zákona o rodině) 

Pro tuto práci jsou potencionální ţadatelé o pěstounskou péči příjemci mediálních 

sdělení. Informace, které se k nim dostávají z médií a utváří jejich náhled na systém 

a mohou ovlivnit jejich rozhodnutí pro to stát se osvojitelem nebo pěstounem. Pro první 

fázi transformace je přitom potřeba najít 500 kvalitních pěstounů.  
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5.7 Prezident 

 

Bývalý prezident Václav Klaus by nebyl zahrnut do obsahové analýzy, pokud by 

nevetoval novelu zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Ve svém vetu 

se vyjádřil jasně proti tomu, aby byly eliminovány kojenecké ústavy.  

 

5.8 Fond ohrožených dětí 

 

Fond ohroţených dětí je nezisková organizace, která má pod svým vedením 

provozovny Klokánků (dále jen FOD). Předsedkyní FODu je Marie Vodičková, která se 

v médiích také často vyjadřuje. Pozice Fondu ohroţených dětí oproti ostatním 

neziskovým organizacím je specifická tím, ţe stojí „na půli cesty mezi ústavními 

zařízeními a pěstounskou péčí“. Marie Vodičková propaguje péči v Klokáncích, kde se 

nejedná o ústavní péči, nicméně o rodinnou péči také nejde. 
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6 Mediální obraz transformace 
 

Níţe budou prezentovány výstupy z vlastní obsahové analýzy mediálních sdělení. 

Pokusím se zároveň dívat na problematiku perspektivou teorie veřejně-politických sítí.  

6.1 Četnost názorů jednotlivých aktérů 

 

Prvním důleţitým zjištěním je, kteří aktéři se k transformaci péče o ohroţené 

děti vyjadřovali nejčastěji. Četnost tvrzení je základní informací, kterou z obsahové 

analýzy můţeme vyčíst. V této podkapitole se budu věnovat pouze četnostem, nikoli 

jednotlivým názorům.  

Teorie politických sítí poukazuje, jak jiţ bylo řečeno v kapitole 3.2, 

na cílevědomost jednání jednotlivých aktérů při řešení politických problémů. „K tomu 

je jim dán (právě díky tomu, jací aktéři se na procesech podílejí) tvar vyjednávacího 

prostoru.“ (Fiala, Schubert, 2000, s. 87)  

Tomu, jaký prostor byl kterým aktérům věnován, se budu věnovat v následující 

kapitole. 

 

 
Graf 1: Aktéři vyskytující se častěji 

 

 
 

Zdroj: autorka 
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Graf 2: Aktéři vyskytující se méně často 

 

 
Zdroj: autorka 

 

 

MPSV se v médiích vyjadřovalo nejčastěji, a to v 86 článcích z celkových 214. 

V drtivé většině však MPSV nebylo jediné, kdo se v jednom článku vyjadřoval. Články 

jsou nejčastěji postaveny tak, ţe se v nich vyjadřuje více aktérů, často i s protichůdnými 

názory. Nicméně můţeme říci, ţe hlas MPSV byl slyšet nejčastěji. Je to pochopitelné, 

protoţe je hlavním iniciátorem transformace a ve většině článků je na MPSV alespoň 

odkazováno, kdyţ uţ se nevyjadřují jeho představitelé. Za MPSV se vyjadřuje 

především ředitel oddělení dávkových systémů Miloslav Macela a nebo bývalý ministr 

Jaromír Drábek, popřípadě mluvčí MPSV Viktorie Plívová za celé ministerstvo.  

Povaha sdělení ze strany MPSV je z podstaty jeho role spíše informativní a málo 

citově zabarvená. MPSV jako tvůrce novely zákona a struktury celého systému působí 

na čtenáře spíše politicky a strategicky. Z hlediska teorie sítí veřejných politik je 

pochopitelné, ţe MPSV mělo nejvyšší frekvenci výskytu názorů, protoţe v politických 

procesech jedná jako tvůrce novely zákona z pozice moci. S neziskovými organizacemi 

udrţuje interakci typu kooperace, s ústavními zařízeními udrţuje vztah typu 

vyjednávání, to se ale vyznačuje konfliktem. (viz. kapitola 3.2.1.) 

Dětské domovy a kojenecké ústavy byly kódovány jako dva různí aktéři, ale po 

zhodnocení role, jakou hrají v systému, jsem se rozhodla tyto dva aktéry spojit. Jak 

dětské domovy, tak kojenecké ústavy poskytují dětem ústavní péči a názorově vychází 

ze stejné pozice. Jejich názor se objevil v 53 článcích. Zástupci těchto institucí byli 
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většinou ředitelé DD, KÚ nebo dětských center. Jejich názorové zaměření bude popsáno 

níţe.  

Názor zaměstnance některé ze zúčastněných neziskových organizací se objevil 

celkem 43 krát. Zde je vidět vliv změny strategie promlouvání do médií. Analýza 

prvních 113 článků byla zástupcům neziskových organizací prezentována 16. 2. 2012. 

Na grafu č. 3 vidíme, ţe se frekvence vyjadřování zvýšila v dubnu 2012. Domnívám se, 

ţe to byla reakce na výsledky mé první analýzy, která proběhla v rámci projektu 

Komunikační mosty.  

Názor bývalého prezidenta Václava Klause se objevuje pouze v souvislosti 

s vetem zákona č. 359/1999 Sb., jindy se jeho názory neobjevovaly. (viz graf č. 6) 

Pěstouni v článcích promlouvali hlavně z praxe. Jejich názory byly z velké 

většiny „protransformační“ a jejich tvrzení jsou také podloţena silnými emocemi. 

Pěstouni se vyjadřovali ve 27 článcích.  

Ostatní aktéři, přestoţe jejich hlas není rozhodně zanedbatelný, se v médiích tak 

často neobjevovali.  

 

Na grafech č. 3, 4 a 5 můţeme sledovat, jak se poměry názorů aktérů změnily 

v čase. V první polovině analyzovaných článků NNO zabíraly pouze 6 % z veškerého 

prostoru.  

V druhé polovině je výskyt názorů NNO zastoupen z téměř 35 %. Názor MPSV 

se zvýšil z 30 % na 40 %. Názor ústavních zařízení je ve druhé polovině časového 

rámce zastoupen pouze z 10 %.  

 

Graf 3: Poměr výskytu názorů v prvních 113 článcích (do 16. 2. 2012) 

 

 

Zdroj: autorka 
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Graf 4: Poměr výskytu názorů od 16. 2. 2012 

 

 
 

Zdroj: autorka 
 

 

Pokud analyzujeme všechny články, prostor věnovaný neziskovým organizacím 

se v celkovém hodnocení dostal na 12 %. Prostor věnovaný ústavním zařízením se díky 

postupnému sníţení frekvence dostal na 15 %.  MPSV naproti tomu bylo věnováno 

méně prostoru, v celkovém výzkumu se sníţil na 26 %. Oproti první polovině se nově 

objevil aktér bývalý prezident Václav Klaus, který na podzim roku 2012 vetoval novelu 

zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí a v souvislosti s tím se jeho 

názory začaly objevovat v médiích. Ve druhé polovině je mu věnováno téměř 20 % 

prostoru.  

 
Graf 5: Poměr výskytu názorů za celý výzkum 

 

 

Zdroj: autorka 
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Graf 6:  Názory NNO v čase 

 

 

Zdroj: autorka 

 
Graf 7: názory MPSV v čase 

 

 
Zdroj: autorka 
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Graf 8: Názory zástupců ústavních zařízení 

 

 
                                                Zdroj: autorka 

 
Graf 9: Výskyt tvrzení bývalého prezidenta Václava Klause v čase 

 
Zdroj: autorka 
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Dva hlavní aktéři, MPSV a ústavní zařízení se často potkávali v článcích, kde 

byl patrný argumentační boj. V grafech 10 a 11 jsou znázorněny počty. Kontingenční 

tabulky nám ukazují, v kolika článcích se aktéři potkali. Pod označením „ano“ jsou 

počty článků, ve kterých se aktér objevil, pod označením „ne“ jsou články, ve kterých 

se neobjevil. Tam, kde se aktéři potkávají v tabulce oba pod označením „ano“, tolikrát 

se potkali oba aktéři v jednom článku. MPSV se s KÚ potkalo v 19 článcích a s DD 

v 13 článcích. Jelikoţ nás zajímají všechna ústavní zařízení dohromady, můţeme říci, 

ţe MPSV se s ústavním zařízením potkalo v 32 článcích z 86.  

 

 
Graf 10: Počet článků, ve kterých se vyjadřuje MPSV a KÚ 

 

Crosstabulation 

Count 

 
Názor aktéra: zaměstnanec KÚ 

Total ne ano 

Názor aktéra: zaměstnanec 

MPSV 

ne 114 14 128 

ano 67 19 86 

Total 181 33 214 

Zdroj: autorka 

 

 
Graf 11: Počet článků, ve kterých se vyjadřuje MPSV a DD 

 

Crosstabulation 

Count 

 
Názor aktéra: zaměstnanec DD 

Total ne ano 

Názor aktéra: zaměstnanec 

MPSV 

ne 119 9 128 

ano 73 13 86 

Total 192 22 214 

Zdroj: autorka 
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6.2 Výskyt mýtů o rušení kojeneckých ústavů a tvrzení, která 
je vyvracejí 

 

 

 

Deset mýtů, které byly předmětem analýzy jsou podrobně popsány na začátku 

práce, viz. kapitola 2.1.2. Mýty o rušení KÚ, které podle neziskových organizací panují, 

se v médiích opravdu vyskytovaly, ale pouze některé z nich tak často, ţe jejich výskyt 

mohl hrát roli. Níţe je vţdy v kaţdém grafu předvedena četnost výskytu těchto mýtů 

v porovnání s výskytem opačných tvrzení nebo tvrzení vyvracejících tyto mýty.  

 

 

Graf 12: Mýtus 1: Kojencům a batolatům v ústavu nic nechybí 

 

 

Zdroj: autorka 

 

První mýtus tvrdící, ţe kojencům a batolatům v ústavu nic nechybí, se z celých 

214 článků objevil pouze 12 krát. Oproti tomu opačná tvrzení jsou zastoupena mnohem 

více. Tvrzení, ţe ústavní péče má na dítě negativní dopady se objevilo 69 krát a tvrzení, 

ţe pro dítě je nejlepší rodina se objevilo 87 krát. To, ţe v zahraničí kojenecké ústavy 

nejsou a ČR je jednou z posledních zemí Evropy se objevilo 45 krát a kritika 

umisťování dětí do ústavní péče ze zahraničí se objevila 44 krát.  

Nejčastěji se tento mýtus objevuje pochopitelně ze strany pracovníků ústavů, 

kteří hájí svou práci. Pro ilustraci uvedu dva příklady z analyzovaných článků.  
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„Všude ve zdravotnictví se nosí košile upnuté ke krku, ale u nás mají sestry 

barevné domácí oblečení, jež usnadňuje úzký kontakt pečující osoby a dítěte a navozuje 

pocit domácího prostředí,“ říká Hana Gabrielová… Pro děti v ústavu je nachystáno 

klidné prostředí, stálý personál, kolečko tří až čtyř sloužících sester se nemění. Děti 

s perspektivou pobytu v zařízení delšího, než několik měsíců žijí v bytech. Tam mají svou 

„tetu“, svůj pokoj, hračky, osobní věci, vše je jako v rodině.“ (zdravotní sestra 

v dětském domově, článek n8) 

 

"Nejsme domy hrůzy a děti u nás nestrádají, naopak: těm týraným nebo 

zneužívaným umíme pomoci překonat jejich traumata," brání se kojenecké ústavy. 

Ředitelé ústavů hájí svá zařízení tím, že jejich zrušením ministerstvo děti připraví 

o instituci, která o ně zpočátku bude umět pečovat lépe než původní rodina. "Většina 

dětí k nám přijde jako týraná nebo těžce zanedbávaná. Zrovna přijímáme půlroční dítě, 

které jistě bude potřebovat péči lékařů a psychologů. Uměli by ji dětem zajistit náhradní 

rodiče?"“ (ředitelka ústavu, článek n53 a i23) 

 

V článcích, ve kterých se objevil první mýtus, se téměř vţdy objevily i názory 

protistrany. Následující tabulka ukazuje, kolikrát se který aktér vyjadřoval v těch 

samých článcích, ve kterých zaznělo, ţe dětem v ústavech více méně nic nechybí.  

 

Tabulka 2: Četnost vyjádření aktérů v článcích, ve kterých se objevuje, ţe dětem v KÚ nic nechybí 

 

dětem v KÚ nic nechybí 

  

ano 

Count 

Názor aktéra: zaměstnanost KÚ nebo DD 9 

Názor aktéra: zaměstnanec NNO 5 

Názor aktéra: zaměstnanec MPSV 5 

Názor aktéra: krajský úředník, politik 4 

Názor aktéra: pěstoun 3 

Názor aktéra: psycholog (ne zaměstnanec ústavu) 2 

Názor aktéra: dítě z PP (včetně toho, které již vyšlo) 1 

Názor aktéra: Baudyšová 1 

Zdroj: autorka 

 

Je pochopitelné, ţe přesto, ţe zastánci transformace v článcích promlouvali, 

jejich argumenty byly opoziční oproti zaměstnancům ústavů. Jak je vidět z grafu č. 5, 

nejčastějším tvrzením bylo, ţe pro dítě je nejlepší rodina. Tabulka č. 3 nám říká, kdo 
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se kolikrát vyjádřil v článku, ve kterém tato tvrzení zazněla. V tomto případě je to 

MPSV, NNO a pěstouni. Východisky jsou pro ně výzkumy, o kterých bylo psáno 

na začátku této diplomové práce. Z analýzy nelze přesně vyčíst, kolikrát který aktér 

prohlásil dané tvrzení, ale můţeme vyčíst, ke kterým tvrzením se určití aktéři 

vyjadřovali častěji a kteří méně.  

Druhým nejčastějším opozičním názorem oproti prvnímu mýtu byl názor, 

ţe ústavní péče má negativní dopady na dítě. Zde opět nejčastěji vidíme vyjádření 

MPSV, ale na druhém místě jsou počtem vyjádření ústavní zařízení. To si vysvětluji 

tím, ţe na takováto tvrzení reagují zaměstnanci a ředitelé ústavů podráţděně a mají 

potřebu se proti tomu vyjádřit. Vzhledem k tomu, ţe články jsou sloţeny z argumentů 

a protiargumentů, někdy není jasné, jaký dojem z článku máme dostat. Zde je opět 

příklad z článku, nejdříve tvrzení lékařky zastávající rodinnou péči a následně tvrzení 

ředitelky kojeneckého ústavu, kde reaguje na poznámku moderátorky týkající se emoční 

deprivace, kterou děti v ústavech zaţívají:  

 

„Nedostatek citové vazby na jednu blízkou osobu v raném věku a nedostatek 

podnětů má těžko napravitelné následky.“(psychiatrička, článek n90) 

 

„Víte, tohle to tvrzení se mi osobně dotýká. Já jsem studentkou pana profesora, 

v té době ještě docenta Matějíčka a jeho tvrzení a teze, které vycházely z výzkumu 

šedesátých let, se nás dotýkají tím, že jsou dezinterpretovány. Ta představa, že je 

v kojeňáku 30 dětí a sestra neví, kam dřív skočit, je poplatná opravdu době před 40 lety. 

Dneska.... Toto tvrzení se mě osobně dotýká a dotýká se mě to proto, že se to vlastně 

dotýká všech našich zaměstnanců, kteří to nesou velice nelibě tohle tvrzení.“ (ředitelka 

kojeneckých ústavů, článek r6) 

 

Třetím nejčastějším popřením prvního mýtu je také to, ţe v zahraničí KÚ nemají 

a ČR je dlouhodobě za jejich existenci kritizována. Tabulka č. 5 nám ukazuje, kteří 

aktéři se vyjadřovali nejčastěji v souvislosti s těmito tvrzeními.  
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Tabulka 3: Četnost vyjádření aktérů v článcích, ve kterých se objevuje, ţe pro dítě je nejlepší 

rodina 

 

Pro dítě nejlepší rodina 

Názor aktéra: zaměstnanec MPSV 41 

Názor aktéra: zaměstnanec NNO 22 

Názor aktéra: pěstoun 20 

Názor aktéra: zaměstnanost KÚ nebo DD 19 

Názor Klaus 10 

Názor aktéra: Marie Vodičková 9 

Názor aktéra: zaměstnanec FOD 7 

Názor aktéra: opoziční politik 6 

Názor aktéra: psycholog (ne zaměstnanec ústavu) 5 

Názor aktéra: krajský úředník, politik 5 

Názor vládního politika (Čechlovský, Nečas) 4 

Názor aktéra: lékař, ne napojený na KÚ (asociace sociální pediatrie) 3 

Názor aktéra: dítě z PP (včetně toho, které již vyšlo) 3 

Názor aktéra: Baudyšová 3 

Názor soudce 3 

Názor MZ 2 

Názor aktéra: pracovník OSPOD 1 

Názor Livie Klausové 1 

Názor poslankyně Langšádlové 0 

Názor aktéra: dítě z dětského domova (včetně toho, které již vyšlo) 0 

Zdroj: autorka 

 

Tabulka 4: Četnost vyjádření aktérů v článcích, ve kterých se objevuje, ţe ústavní péče má 

negativní dopady na dítě 

 

ústavní péče má negativní dopady 

Názor aktéra: zaměstnanec MPSV 30 

Názor aktéra: zaměstnanost KÚ nebo DD 19 

Názor aktéra: zaměstnanec NNO 14 

Názor aktéra: pěstoun 14 

Názor aktéra: zaměstnanec FOD 6 

Názor aktéra: psycholog (ne zaměstnanec ústavu) 6 

Názor aktéra: krajský úředník, politik 6 

Názor aktéra: Marie Vodičková 6 

Názor Klaus 6 

Názor aktéra: opoziční politik 3 

Názor vládního politika (Čechlovský, Nečas) 2 

Názor aktéra: lékař, ne napojený na KÚ (asociace sociální pediatrie) 2 

Názor soudce 2 

Názor MZ 1 

Názor aktéra: pracovník OSPOD 1 

Názor aktéra: dítě z dětského domova (včetně toho, které již vyšlo) 1 

Názor aktéra: dítě z PP (včetně toho, které již vyšlo) 1 

Zdroj: autorka 
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Tabulka 5: Četnosti vyjádření aktérů k dalším tématům 

 

  

v 
zahraničí 
nemají 
KÚ 

novela 
jen 
reakce 
na 
kritiku 

kritika 
umísťování 
do KÚ 

ano ano ano 

Count Count Count 

Názor aktéra: zaměstnanec MPSV 21 8 18 

Názor aktéra: zaměstnanec NNO 14 7 13 

Názor Klaus 8 14 13 

Názor aktéra: zaměstnanost KÚ nebo DD 8 2 10 

Názor aktéra: pěstoun 5 2 5 

Názor aktéra: opoziční politik 5 5 3 

Názor aktéra: zaměstnanec FOD 4 4 4 

Názor aktéra: psycholog (ne zaměstnanec ústavu) 3 0 3 

Názor aktéra: krajský úředník, politik 3 2 2 

Názor Livie Klausové 3 2 3 

Názor vládního politika (Čechlovský, Nečas) 2 1 3 

Názor aktéra: lékař, ne napojený na KÚ (asociace sociální pediatrie) 2 0 2 

Názor aktéra: Marie Vodičková 2 3 3 

Názor soudce 2 1 2 

Názor MZ 1 1 0 

Názor poslankyně Langšádlové 0 0 0 

Názor aktéra: pracovník OSPOD 0 0 0 

Názor aktéra: dítě z dětského domova (včetně toho, které již vyšlo) 0 0 0 

Názor aktéra: dítě z PP (včetně toho, které již vyšlo) 0 0 1 

Názor aktéra: Baudyšová 0 0 1 

Zdroj: autorka 

 

 

Z těchto tří tabulek můţeme vyčíst několik zajímavých informací. To, ţe pro dítě 

je nejlepší rodina, nepopírá zřejmě ţádný z aktérů. Potud se všichni aktéři shodují, ale 

nesoulad v názorech vzniká v případě, ţe biologická rodina není „funkční“. Toto 

vystihuje věta ředitelky kojeneckého ústavu: „Samozřejmě ústav nikdy nenahradí 

tu rodinu, ale pokud v té rodině to dítě strádá, je nějakým způsobem týráno, tak 

si myslím, že tady se jim poskytuje odborná péče.“ (článek r7) 

 

Naproti tomu zase MPSV a NNO oponují:  

 

Veškeré odborné kruhy ve vyspělém světě už asi dvacet až třicet let vědí, že dítě 

do tří let nesmí být dlouhodobě v zařízení bez rodičů. Je to pro jeho emocionální 

a sociální vývoj výrazně škodlivé. Miminko do dvou let musí být ve stálé péči alespoň 

jednoho milujícího člověka. Když to nemůžou být rodiče, tak pěstoun, který 

tu mateřskou postavu nahradí. Má to zásadní vliv na rozvoj mozku, následky ústavní 

výchovy v tomto věku jsou doživotní a závažné.“ (zástupce NNO, článek n61) 
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„Redaktor - Podle ministerstva je přesto umístění do náhradní rodiny lepší, než 

ústav. Stejně jako v jiných vyspělých zemích. 

Zástupce MPSV - Tyto děti budou potřebovat daleko víc podpory právě v tom 

domácím prostředí ze strany terénních a ambulantních služeb. Případně budou 

vyžadovat speciálně vyškolené pěstouny.“ (zástupce MPSV, článek t23) 

 

Z těchto tvrzení zároveň téţ vyplývá, ţe ústavní péče má negativní dopady 

na dítě. V celém výzkumu můţeme pozorovat názorové shody v tvrzení MPSV a NNO. 

Podíváme-li se na tyto shody perspektivou teorie sítí veřejných politik, vidíme aspekt 

tzv. „ţelezných trojúhelníků“, o kterém mluví Fiala a Schubert.
13

 

 

Jak jiţ bylo řečeno v úvodu, jedním z popudů pro vznik novely zákona 

o sociálně-právní ochraně dětí byla kritika mezinárodních institucí. To v médiích 

ze strany MPSV také zaznělo mnohokrát. Z poslední tabulky je ale vidět, ţe nejenom ze 

strany propagující transformaci, ale také z opačné strany. Argument, který původně 

transformaci podpořil, se v určitém zlomu stal také argumentem proti transformaci. Tím 

zlomem bylo prezidentské veto zákona, kdy bývalý prezident Václav Klaus řekl, ţe 

novela byla přijata pod tlakem mezinárodních institucí: Úřadu vysoké komisařky OSN 

pro lidská práva, Dětského fondu OSN a Evropské komise. Z tabulky níţe je patrné, ţe 

výskyt tohoto argumentu v médiích byl pouze krátký čas po prezidentském vetu, kdy 

probíhaly veřejné diskuze na toto téma.  

 

                                                 
13

 Zájmová skupina je odkázaná na státní úřad, aby získala výhody či dávky, státní úřad potřebuje 

zájmovou skupinu jako politického podpůrce. (Fiala, Schubert, 2000, s. 94) 
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Graf 13: Výskyt tvrzení „Novela je jen reakcí na kritiku zahraničí“ v čase 

 

  
Zdroj: autorka 

 

 

Nejhojněji vyskytovaným mýtem bylo, ţe transformace je nepřipravená nebo na 

ni není dost času a hrozí, ţe děti skončí na ulici. Z 214 článků se tento mýtus objevil 

ve 45 článcích. S tím souvisí i tvrzení, ţe dítě skončí na ulici, coţ se objevilo ve 20 

článcích. Dohromady je tedy tento mýtus zastoupen 65 názory. Druhým hojně 

zastoupeným mýtem hned po tomto bylo, ţe pěstounů nebude dost, ten se objevil 

v 39 článcích.  

Argumenty, které naopak tato tvrzení popírají, se objevovaly také. Nejvíce 

se vyskytovalo tvrzení, ţe bude lepší podpora rodiny, a to celkem v 82 článcích. Toto 

tvrzení bylo myšleno v souvislosti s dostatkem potencionálních pěstounů. Zástupci 

MPSV v médiích často vysvětlovali, ţe rušením kojeneckých ústavů se nemyslí 

okamţité zavření ústavů a umístění dětí do pěstounských rodin. Naopak, novela zákona 

359/1999 Sb. se činnosti ústavů netýká. Transformace spočívá v preventivní péči 

a podpoře biologických rodin tak, aby děti do KÚ vůbec nemusely nebo se z ústavů 

mohly do svých biologických rodin co nejdříve vrátit.  
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„Tak, to totiž tady vytváří dojem, že ten systém vlastně, že teďka jakoby vezmeme 

ty ústavy, že je zrušíme, což tady jako popírám, protože to není o rušení těch institucí, 

ale o změně jejich činnosti. A že ty děti půjdou do pěstounské péče. Ale ten klíč je přeci 

v tom, že my chceme systematicky pracovat s těmi původními rodinami. Tam je jako 

největší těžiště té práce. O tom se nemluví, tady se neustále hovoří o pěstounské péči 

v souvislosti s novelou a o ústavech. Ale to, že ten začátek je nejdůležitější prevence 

a práce s rodinami, to je to hlavní opatření.“ (zástupce MPSV, článek t29) 

 

„V prvé řadě jde o vytvoření sítě služeb pro práci s rodinami, které zajistí takové 

podmínky a formy podpory, aby dítě mohlo zůstat u svých rodičů. Z kojeneckých ústavů 

se dnes 54 procent dětí vrací do své vlastní rodiny,“ (zástupce MPSV, článek t29) 

 

Tvrzení, ţe bude kvalitní příprava pěstounů, se objevilo také vícekrát neţli 

zmíněné mýty, a to v 66 článcích. Ţe budou kampaně, které pomohou získat potřebné 

mnoţství pěstounů, se objevilo v 56 článcích. MPSV nebo NNO se ohrazuje proti 

tvrzení, ţe pěstouni se nedokáţou postarat o dítě či ţe jich bude málo.  

 

Trvá to zhruba šest měsíců, když na tom pracuje tým tří až čtyř odborníků. 

Ta práce spočívá jednak v tom, že ti lidé musí projít poměrně důkladným prošetřením 

jejich psychického zdraví, fyzického zdraví, sociální integrace, schopnosti rodičovství, 

partnerského vztahu, když jsou to partneři. A širšího zázemí. Takže to je takový 

screening, to je taková laťka, kterou oni musí přeskočit. Potom následuje jejich výcvik, 

jejich profesionální příprava, kterou právě dělají ve všech zařízeních. Ten výcvik u nás 

je zhruba 50 hodinový. Sestává z 30 hodin skupinové školy a asi z 20 hodin individuální. 

Je tam psychologický, velmi náročný psychologický test a psychologická vyšetření, která 

prověří, že ti lidé skutečně nebudou nějakým způsobem ohrožující. A pak následuje 

vhodné párování. To znamená nalezení vhodné rodiny pro dítě. (zástupce NNO, článek 

t29) 

 

Silným tvrzením je, ţe pěstouni si budou brát děti do péče pro peníze. Tento 

názor vychází z legislativních změn, které v rámci novely proběhly. Jak jiţ bylo 

zmíněno v kapitole 4.2.1.3, odměna pěstouna je nyní stanovena od 8 000,- Kč do 

24 000,- Kč a odměna je povaţována z plat. Tvrzení se objevilo ve 38 článcích.  

 



Diplomová práce  Název práce 

49 

 

„Bojím, protože pěstounství nemůže být výdělečná činnost, ti lidé musejí mít 

lásku k dětem, mazlení, piplání. Nerozumím tomu, proč to ministerstvo udělalo právě 

takhle. Navíc už teď máme pěstounů zoufalý nedostatek, když pak budou dostávat peníze 

i za to, že budou jen čekat, až k nim nějaké dítě dají, tak mi neříkejte, že to nedělají pro 

peníze. Kdyby nedělali, měli by o pěstounství zájem i teď, ale kde jsou…  

Viděla jsem manuál pro profesionální pěstouny, který jim ukládal asi 

dvaapadesát hodin na školení. I autoškola trvá déle. Teď si vezměte, že to je pro vás 

čtyřiadvacetihodinová služba dítěti. Navíc nedostanete pěkné, zdravé miminko. Většinou 

jsou to děti postižené. A vzhledem k tomu, jaká je současná situace, že v některých 

regionech nemají rodiče ani na svačinu pro děti, tak mi neříkejte, že to ti lidé nebudou 

dělat pro peníze.“ (ředitelka kojeneckého ústavu, článek n64) 

 

 

 Naproti tomu se ale objevilo i opačné tvrzení, ţe nebude moţné si brát dítě pro 

peníze, a to ve 21 článcích.  

 

 „Pokud budou opravdu dobrými pěstouny, tak proč ne? Jestli například ženě 

vyletí vlastní děti z hnízda a ona se cítí dost silná na to, aby se ještě postarala o další 

dítě, a dostane za to finanční odměnu, je to v pořádku. Musí ovšem počítat s tím, 

že o její motivaci, schopnostech a podmínkách budou rozhodovat odborníci a ona sama 

se bude muset vzdělat a následně prokázat znalosti z oborů psychologie, pedagogiky 

a mnoha dalších. Pustí si tedy do domácnosti mnoho cizích lidí a rozhodnutí o možnosti 

poskytovat pěstounskou péči rozhodně nebude na ní samé. Nikdo se tedy nestane 

pěstounem „jen“ pro peníze. Ale pokud je někdo připraven a schopen přivést domů cizí 

dítě a dát mu osobní péči a lásku, je v pořádku, že za to dostane peníze.“ (zástupce 

NNO, článek n105) 

 

„Já pořád tvrdím, že většina pěstounů to nedělá pro peníze, ale za peníze. Prostě 

jsou to lidi, kteří to mají jako profesi, v níž nacházejí své životní poslání.“ (zástupce 

MPSV, článek n20) 

 

„Každý, kdo pochybuje o čistých úmyslech lidí, kteří si ke své rodině přibírají 

starost o další, většinou problémové dítě, by si měl uvědomit, že finanční příspěvky na 

výživu a výchovu kompenzují dětem a pěstounům obvyklá vydání, jaká rodiny s dětmi 
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běžně mají. Zbohatnout se z nich rozhodně nedá. Pěstouni s více často zdravotně 

postiženými dětmi musí většinou opustit své povolání.“ (zástupce MPSV, článek n80) 

 

Ve 44 článcích se objevuje, ţe lidé mají zájem o pěstounskou péči. 

 

„Až 350 000 obyvatel České republiky by mělo zájem o to stát se pěstounem. 

O roli rodiče by stáli hlavně sezdané páry a věřící, část oslovených by si vzala do péče 

i dítě s postižením. Na ministerstvu se zájemci o náhradní rodičovskou péči mohou 

hlásit průběžně. „Zaznamenáváme zvýšený zájem ze strany lidí zajímajících se o proces, 

chtějí vědět, jak je možné se do něho zapojit, kde je možné se hlásit a co to vůbec obnáší 

být pěstounem,“ řekla Novinkám mluvčí ministerstva práce Viktorie Plívová. Přesný 

počet uchazečů zatím není znám.“ (zástupce MPSV, článek i25) 

 

Graf 14: Četnost mýtů 5 a 7 a opoziční názory 

 

 

Zdroj: autorka 

 

 

 Zde je zajímavé se podívat na graf z první poloviny článků, tedy z 16. 2. 2012. 

Tvrzení, která spíše podporují mýty o rušení kojeneckých ústavů, se tehdy vyskytovaly 

mnohem více, neţ tvrzení, která je popírají. Dá se říci, ţe tendence je v celkovém 
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výzkumu opačná, tedy argumenty podporující transformaci a rušení se ve druhé 

polovině časového rámce velmi zvýšily.  

 

Graf 15: Četnost mýtů 5 a 7 v prvních 113 článcích (do 16.2.2013) 

 

 

Zdroj: autorka 

 

 

 Další graf znázorňuje další mýtus: pěstouni nejsou odborníci, nebudou se umět 

postarat o všechny děti, zejména ty, které mají nějaký zdravotní handicap. Celkem 

ve 32 článcích zaznělo, ţe pěstouni se nebudou schopni adekvátně postarat o děti 

se speciálními potřebami.  

 

„V přání vychovávat hodně dětí nemusí být žádný zlý úmysl, přesně naopak. 

Miloslav Macela popisuje jev, který nazývá „pácháním dobra“. To se úředníci snaží 

v dobré víře dostat dítě za každou cenu do rodiny – a bagatelizují přitom třeba míru 

jeho postižení.“ (redaktor, článek n96) 

 

V 19 článcích zaznělo, ţe v ústavech je většina dětí se speciálními potřebami. 

Tím se zpravidla zdůvodňuje důleţitost zachování ústavů. V 7 článcích zaznělo, ţe dětí 

se speciálními potřebami je menšina.  
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„A já si neumím představit, když se teda vrátím k tématice dnešního pořadu, 

profesionální pěstouny, které ten nápřah péče o dítě s postižením zvládnou 24 hodin 

denně. A prosím vás pěkně, to se nejedná o jednotlivce. Ty sestřičky se samozřejmě 

střídají v turnusech. Ale tam se jedná o filosofii potom celé rodiny. Mám pravdu, pane 

Hlásek? Tu pěstounskou péči o to konkrétní dítě musí přijmout celá rodina bez výhrad. 

I vaši známí, i vaši příbuzní vaši biologičtí děti. A to si myslím, že je dost zatím pro nás, 

nebo pro mě, ať mluvím za sebe, nepředstavitelné. A já hovořím o dětech s postižením.“ 

(ředitel ústavu, článek t29) 

 

„Odborníci návrh zrušit kojenecké ústavy vítají, jen kritizují rychlost, s jakou 

to chce ministerstvo udělat. Že se to stihne do dvou let, pochybují. Podle nich nebude 

dostatek pěstounů, kteří budou ochotni a schopni starat se například o postižené děti. 

(redaktor, článek i 17) 

 

V 15 článcích zaznělo nebo z nich vyplývá, ţe pěstouni se mohou postarat 

o postiţené děti.  

 

„A já musím říct, že náš institut NATAMA tuto práci dělá 12 let a reálně máme 

úspěšné velmi kvalitní pěstouny o postižené děti a další děti. A funguje to.“ (zástupce 

NNO, článek t29) 

 

 

Graf 16: Četnost výskytu mýtu 2 

 

 

Zdroj: autorka 
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 Ve 25 článcích zaznělo, ţe děti se budou stěhovat z rodiny do rodiny. Tento 

argument v článcích příliš vyvracován nebyl.  

  

 „Podle Kocourkové je škoda, že kolem novely zákona i kolem nového 

přístupu k pěstounské péči koluje spousta mýtů. „Jedním z mýtů je to, že se děti budou 

muset stěhovat z rodiny do rodiny a zvykat si na nové pěstouny. Je to nepodložené.“ 

(zástupce NNO, článek n105) 

 

Graf 17: Četnost vyjádření mýtu č. 8 

 

 

Zdroj: autorka 

 

Tvrzení, ţe děti skončí na ulici, se objevilo ve 20 článcích. Nejvíce se tento 

argument objevoval v souvislosti s prezidentským vetem na podzim roku 2012 (viz. graf 

č. 10).  Oproti tomu tvrzení, ţe děti na ulici neskončí, se objevilo ve 39 článcích.  

 

„Podle prezidenta byla norma přijata pod tlakem mezinárodních institucí, které 

ČR vytýkaly vysoký počet dětí v ústavní péči. "Takto motivovaný zákon vyvolal obavy 

z rušení kojeneckých ústavů a dětských center. Další obavy vyvolává nedostatek 

pěstounů. Panují důvodné obavy, že nebudeme mít ani pěstouny, ani ústavy, a děti 

budou končit na ulici," uvedl prezident v odůvodnění, které poslal předsedkyni 

Sněmovny.“ (redaktor, článek i26) 

 

Tvrzení, ţe děti skončí na ulici, se před tím, neţ bývalý prezident Václav Klaus 

vetoval novelu zákona 359/1999 Sb., objevil pouze třikrát. Zbytek výskytů se týkalo 

prezidentského veta a v článcích se názor bývalého prezidenta často parafrázoval.  
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„Celý projekt zvaný transformace péče vůbec není připraven, a je tudíž 

v nejbližších měsících a letech nereálný,“ řekl po jednání vědecké rady její tajemník 

Pavel Kubíček. Získat a připravit stovky pěstounských rodin během dvou let je podle 

vědecké rady nemyslitelné. „Domníváme se, že rušení ústavů by mělo následovat 

až po vybudování nového systému, jinak hrozí, že část dětí zůstane bez patřičné odborné 

péče nebo dokonce na ulici,“ (zástupce ústavu, lékař, článek n3) 

 

 

Graf 18: Výskyt tvrzení „Děti skončí na ulici“ v čase 

 

 

Zdroj: autorka 

 

Tvrzení, od základu zaloţeno na odborných výzkumech je, ţe pro dítě je důleţitá 

vazba na konkrétní osobu. Pokud se pečující osoba po čase změní, nemá to na dítě 

tak nedozírné následky, jako kdyţ nenaváţe ţádnou vazbu. (Harden, 2002; MPSV, 

2011) 

 Toto tvrzení se objevilo ve 33 článcích.  

 

„Je nezvratně prokázáno, že děti – všechny, ale zejména ty nejmenší – potřebují 

ke zdravému vývoji citový vztah k dospělé osobě. Pokud tuto roli nemohou z nějakého 

důvodu splnit vlastní rodiče, je dětem třeba náhradní rodinné péče. Sebelepší ústavní 

péče je vždy neosobní, s personálem střídajícím se po směnách a vysokou fluktuací. 
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Ohrožuje dítě citovou deprivací, protože si nemůže na nikoho vytvořit pevnou vazbu.“ 

(redaktor, článek n106) 

 

"Zadruhé se v prvních měsících života kojence vytvářejí nervové spoje, které 

ovládají emoce. Nevzniknou, pokud dítě nemá jednu blízkou osobu. Je to nevratné 

poškození. V dospělosti může být člověk apatičtější a hůře projevuje city.“ (zástupce 

MPSV, článek i24) 

 

„Kojeneckými ústavy projdou dva tisíce dětí ročně. Kritici jsou přesvědčeni, 

že pokud novorozenci a batoleti chybí celodenní kontakt s jedinou osobou, kterou má 

pro sebe, dotýká se jí, dumlá a vnímá její teplo a hlas, výsledek je nevyhnutelný: 

deprivace neboli nedostatečné uspokojení duševních potřeb. Citově spálené dítě 

zamrzne a roztávat začne až v náhradní rodině. Může však být již pozdě. Proto patří 

co nejdříve do rodiny.“ (zástupce MPSV, článek n8) 

 

„Veškeré odborné kruhy ve vyspělém světě už asi dvacet až třicet let vědí, že dítě 

do tří let nesmí být dlouhodobě v zařízení bez rodičů. Je to pro jeho emocionální 

a sociální vývoj výrazně škodlivé. Miminko do dvou let musí být ve stálé péči alespoň 

jednoho milujícího člověka. Když to nemůžou být rodiče, tak pěstoun, který 

tu mateřskou postavu nahradí. Má to zásadní vliv na rozvoj mozku, následky ústavní 

výchovy v tomto věku jsou doživotní a závažné.“ (zástupce NNO, článek n61) 

 

Graf 19: Četnost výskytů dalších tvrzení 

 

 

Zdroj: autorka 

 



Diplomová práce  Název práce 

56 

 

6.3 Témata v článcích 

 

V kódovacím klíči jsem vymezila několik základních podtémat k transformaci, 

viz. Tabulka 6. Podle toho, jakou část článku téma zabírá, bylo téma označeno jako 

„hlavní téma“, „vedlejší téma“ a „prostá zmínka“.  

Jak jiţ bylo řečeno v kapitole 3.1, která pojednává o teorii mediální konstrukce, 

tyto konstrukce „určují, co bude publikum vnímat za důležité tím, že zvýrazní některá 

témata více, než jiná“ (Trampota 2006, s. 111-112) a vytyčují tak oblasti a témata, 

o kterých by měli lidé přemýšlet (Škodová 2008, s. 16). 

Nejčastěji bylo hlavním tématem Transformace kojeneckých ústavů ve smyslu 

jejich rušení, celkem v 79 článcích z 214. Ve 47 článcích bylo rušení kojeneckých 

ústavů vedlejším tématem a ve 39 článcích o rušení padla alespoň prostá zmínka. To, 

ţe tato problematika byla nejčastějším tématem, je z velké části způsobeno způsobem 

generování článků. Pro vyhledávání bylo pouţito klíčového spojení „kojenecký ústav“.  

Druhým nejvíce zastoupeným tématem bylo Pěstounství. Hlavním tématem 

bylo v 76 článcích, vedlejším tématem v 30 článcích a alespoň prostá zmínka zazněla 

v 25 článcích.  

Změny v pěstounské péči se do určité míry prolínají s tématem pěstounství. 

Pokud se článek týkal změn v pěstounské péči, byl také kódován jako téma pěstounství. 

Naopak to ale neplatí. Změny v pěstounské péči se staly hlavním tématem 

v 56 článcích. Vedlejším tématem byly změny v PP ve 39 článcích a alespoň prostá 

zmínka zazněla v 34 článcích.  

 Kvalita práce OSPOD byla hlavním tématem v 25 článcích a vedlejším tématem 

v 24 článcích. Alespoň prostá zmínka o změnách OSPOD zazněla v 16 článcích. S tímto 

tématem souvisí téma změn, které přinese novela pro OSPOD. To se objevilo jako 

hlavní téma v 10 článcích. Jako vedlejší téma se objevilo v 8 článcích a alespoň prostá 

zmínka také v 10 článcích. Ostatní témata nejsou zanedbatelná, ale oproti těmto nejvíce 

zastoupeným nehrají tak zásadní roli.  

 Kdyţ se vrátíme na začátek práce k teoretickým východiskům, můţeme zde také 

vidět částečné agenda setting (nastolování agendy). Ne ve smyslu nastolení tématu 

transformace, ale ve smyslu nastolení vnímání transformace jako rušení kojeneckých 

ústavů. Kdyţ média začala registrovat přípravu novely zákona 359/1999 Sb., začalo 

se o transformaci systému mluvit jako o rušení kojeneckých ústavů. Toto vnímání 
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tématu přetrvávalo po celou dobu šetření. MPSV se marně snaţilo toto vnímání 

opakovaně vyvracet.  

 
Tabulka 6: Témata v článcích 

 
Transformace KÚ není 49 

prostá zmínka 39 

vedlejší téma 47 

hlavní téma 79 

Změny v pěstounské péči není 85 

prostá zmínka 34 

vedlejší téma 39 

hlavní téma 56 

Kauza týrání či zanedbávání dítěte není 196 

prostá zmínka 3 

vedlejší téma 5 

hlavní téma 10 

Pěstounství není 83 

prostá zmínka 25 

vedlejší téma 30 

hlavní téma 76 

Charitativní akce pro ústav není 203 

prostá zmínka 1 

vedlejší téma 0 

hlavní téma 10 

Kvalita práce OSPOD není 149 

prostá zmínka 16 

vedlejší téma 24 

hlavní téma 25 

Podpora rodiny se objevuje v příspěvku není 132 

prostá zmínka 39 

vedlejší téma 21 

hlavní téma 22 

Klokánky není 203 

prostá zmínka 2 

vedlejší téma 2 

hlavní téma 7 

Téma změn SPOD (které přinese novela) není 186 

prostá zmínka 10 

vedlejší téma 8 

hlavní téma 10 

Téma veto prezidenta není 190 

prostá zmínka 3 

vedlejší téma 4 

hlavní téma 17 

Téma práce soudů není 198 

prostá zmínka 8 

vedlejší téma 4 

hlavní téma 4 

Zdroj: autorka 
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6.4 Charakteristika médií 

 

Zajímavým zjištěním je to, jak se média v podávání sdělení lišila. Nejdříve 

se podíváme na rozdíly v typech médií, to znamená, zda se vyjádření budou lišit v tisku, 

televizi, rozhlase a internetových serverech. V další podkapitole budou znázorněna data 

týkající se konkrétních jednotlivých médií rozdělených dle jejich názvu.  

 

6.4.1 Charakteristika dle typu média 

 

Z tabulky 6 můţeme vyčíst, ţe se nejvíce téma transformace systému péče 

o ohroţené děti vyskytovala v tisku, celkem 116 článků z celkových 214. Internetové 

servery a televize se tématu věnovaly téměř stejně, internet s 38 články, televize 

s 35 články. Nejméně článků se objevilo v rádiích, pouze 25.  

 

 

Tabulka 7: Četnost článků v jednotlivých médiích 

 
Typ média 

  Frequency 

Valid tisk 116 

internetový 
server 

38 

televize 35 

rozhlas 25 

Total 214 

Zdroj: autorka 

 

 

Tabulka 7 znázorňuje, ke kterým médiím se jací aktéři vyjadřovali. Je zde 

patrné, ţe MPSV se objevuje nejčastěji, coţ koresponduje s grafem 1. Největší 

frekvenci výskytu přitom vidíme v tisku (37 článků), poté televizi (26 článků). Málo 

se MPSV vyjadřuje v rádiu, pouze v 6 článcích. Zaměstnanec ústavu kopíruje křivkou 

četností MPSV, pouze s niţšími počty vyjádření. Neziskové organizace jiţ mají křivku 

jinou. Jejich názor zazněl nejvíce v tisku (25 článků), ale v jiných typech médií 

se vyskytují velice málo.  

Velice zajímavá je křivka, kterou tvoří vyjádření pěstounů. Celkem mají 

27 vyjádření, ale celých 16 z nich zaznělo v televizi. Rozhlas a internetové servery jsou 

téměř zanedbatelné. Domnívám se, ţe důvodem je především povaha sdělení, které 
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pěstouni dávají. Jejich sdělení jsou z velké části emotivní a úderná, přičemţ v záběru 

nechybí také dítě, o které pěstouni pečují. Taková sdělení by v jiných typech médií 

ztratila velkou část své vypovídající hodnoty. To lze také povaţovat za „agenda 

setting“, protoţe jak jiţ bylo řečeno v kapitole 3.1, důleţité jsou dispozice příjemce 

sdělení. (Trampota 2006, s. 121) 

Příjemce televizních zpráv se jistě liší od příjemce tisku. Pokud apelujeme 

na potencionální pěstouny, budeme chtít zabrousit do řad rodin. Příjemci televizních 

sdělení jsou mnohem spíše rodiny, neţli bychom je hledali v příjemcích tisku.  

Krajský úředník se vyjadřuje spíše v tisku a televizi. Názor bývalého prezidenta 

Václava Klause se objevil nejvíce v tisku. Je to ale tak, ţe v ţádném z článků 

nepromlouval sám, pouze byl parafrázován důvod jeho vetování zákona č. 359/1999Sb.  

 

Tabulka 8: Charakteristika dle typu média 

 

  

Typ média 

tisk televize rozhlas 
internetový 
server Total 

Count Count Count Count Count 

Názor aktéra: zaměstnanec MPSV 37 26 6 17 86 

Názor aktéra: zaměstnanec KÚ nebo DD 25 13 4 9 51 

Názor aktéra: zaměstnanec NNO 25 6 7 5 43 

Názor aktéra: pěstoun 8 16 1 2 27 

Názor aktéra: krajský úředník, politik 9 8 1 1 19 

Názor Klaus 10 1 2 4 17 

Názor aktéra: Marie Vodičková 2 8 1 4 15 

Názor aktéra: opoziční politik 6 3 2 2 13 

Názor aktéra: zaměstnanec FOD 5 4 1 2 12 

Názor aktéra: psycholog (ne zaměstnanec ústavu) 7 1 1 0 9 

Názor aktéra: lékař, ne napojený na KÚ 7 1 0 0 8 

Názor aktéra: Baudyšová 3 2 2 0 7 

Názor vládního politika (Čechlovský, Nečas) 2 0 2 2 6 

Názor MZ 2 1 0 2 5 

Názor soudce 4 1 0 0 5 

Názor aktéra: dítě z PP (včetně toho, které již 
vyšlo) 

1 3 0 0 4 

Názor Livie Klausové 4 0 0 0 4 

Názor poslankyně Langšádlové 0 1 0 0 1 

Názor aktéra: pracovník OSPOD 1 0 0 0 1 

Názor aktéra: dítě z dětského domova 1 0 0 0 1 

Zdroj: autorka 
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6.4.2 Charakteristika dle názvu média 

 

V rámci typu médií je také podstatné, v jakém konkrétním médiu se téma 

objevilo. V tisku se tématu nejvíce věnuje MF Dnes, celkem 47 článků z 214. Lidové 

noviny (31 článků) a Právo (20 článků). V televizi se téma objevilo nejvíce na ČT 1, 

kde zaznělo 27 sdělení. Ostatní televizní média byla zanedbatelná. Rádio Impulz 

odvysílalo v 17 sděleních. Z internetových serverů se tématu nejvíce věnuje 

zprávy.idnes.cz, kde se téma transformace objevilo v 21 článcích.  

 

 
Tabulka 9: Charakteristika dle jednotlivých médií 

 

Tisk Televize Rádio Internet 

MF DNES 47 ČT1 27 ČRO 1 17 zpravy.idnes.cz 21 

Lidové noviny 31 Prima 6 Implus 5 Novinky.cz 10 

Pravo 20 Nova 2 Frekvence 1 3 aktualne.cz 7 

Hospodářské 
noviny 

13 

    
Evropa 2 0 

    
Blesk 2             
Metro 2             
Aha 1             

Zdroj: autorka 

 

 

6.5 Celkový dojem 

 
Nejkomplexnějším zjištěním z celé obsahové analýzy je, jaký celkový dojem 

články vyvolávají v příjemci. Pro toto zhodnocení byla vytvořena ordinální hodnotící 

škála od 0 do 5, viz tabulka 9. 

Nejvíce článků vyvolalo dojem, ţe kojenecké ústavy je správné zrušit a je to 

moţné v průběhu několika let udělat. To platí pro 104 článků z celkových 214. 

O něco mírnější hodnocení bylo přiřazeno ve 35 článcích, a to, ţe zrušit kojenecké 

ústavy je správné, bude to ale náročné a nějakou dobu to bude trvat.  Celkový 

dojem, který se nekloní ani na jednu stranu, a to ţe kojenecké ústavy by se asi měly 

zrušit, ale bude to extrémně náročné a proces na velmi dlouhou dobu, vyvolalo 

20 článků. Článků, které byly spíše proti rušení, a to vyvolávající dojem, ţe péče v KÚ 

není dokonalá, ale zdokonaluje se a není je třeba rušit, bylo 16 a těch, které 
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vyvolávaly dojem, ţe KÚ poskytují dobrou péči, jsou důleţité a rozhodně by 

se neměly rušit, je 10. Články, které nevyvolávaly ţádný dojem a podávaly pouze 

informativní zprávu, bylo 28. 

Pro porovnání uvedu také tabulku z analýzy prvních 113 článků. Dojem, 

ţe by se ústavy měly zrušit, stále převaţuje. Nicméně, oproti první tabulce, kde 

v celkovém hodnocení za celý časový úsek je sestupná tendence, v první polovině 

článků to tak nebylo. Patnáct článků vyvolává dojem, ţe je to proces na velmi dlouhou 

dobu, 14 článků vyvolává dojem, ţe KÚ by se neměly rušit. I zde je vidět, 

ţe se komunikace a názory postupem času v médiích změnily.  

 

Tabulka 10: Celkový dojem 

 

cel_dojem_ctenare 

  Value Count 

Standard 
Attributes 

Label Celkový dojem čtenáře po přečtení textu 
  

Valid Values 0 zrušit KÚ je správné a je to možné v průběhu 
několika let udělat 

104 

1 zrušit KÚ je správné, bude to ale náročné a 
nějakou dobu trvat 

35 

2 něco mezi: KÚ by se asi měly zrušit, ale bude to 
extrémně náročné, je to proces na velmi dlouhou 
dobu 

20 

3 péče v KÚ není dokonalá, ale zdokonaluje se, 
KÚ netřeba rušit 

16 

4 KU poskytují dobrou péči, jsou důležité, 
rozhodně by se neměly rušit 

10 

5 pouze informativní zpráva, nevyvolává žádný 
dojem 

28 

Zdroj: autorka 

 

Graf 20: Celkový dojem v analýze prvních 113 článků (do 16.2.2012) 

 

cel_dojem_ctenare 

  Value Count 

Standard Attributes Label Celkový dojem čtenáře po přečtení textu   

Valid Values 0 zrušit KÚ je správné a je to možné v 
průběhu několika let udělat 

61 

1 Zrušit  KÚ je správné, bude to ale náročné 
a nějakou dobu trvat 

13 

2 něco mezi: KÚ by se asi měly zrušit, ale 
bude to extrémně náročné, je to proces na 

velmi dlouhou dobu 

15 

3 péče v KÚ není dokonalá, ale zdokonaluje 
se, KÚ netřeba rušit 

14 

4 KÚ poskytují dobrou péči, jsou důležité, 
rozhodně by se neměly rušit 

3 

5 pouze informativní zpráva, nevyvolává 
žádný dojem 

6 

Zdroj: autorka 
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Na grafu 21 můţeme sledovat, jak se dojem z mediálních sdělení měnil v čase. 

Dojem, ţe je správné zrušit kojenecké ústavy, byl častější spíše ve druhé polovině roku 

2011 a v první polovině roku 2012. To je ale také způsobeno tím, ţe celkový výskyt 

článků vyjadřujících se k transformaci byl v té době častější.  

Stejnou tendenci je moţné sledovat i u ostatních proměnných, ale s tím rozdílem, 

ţe celkový výskyt byl niţší. Zajímavé je, ţe výskyt celkového dojmu, ţe je správné KÚ 

zrušit, ale bude to trvat dlouhou dobu, se rapidně zvýšil na podzim roku 2012, 

pravděpodobně v souvislosti s prezidentským vetem zákona č. 359/1999 Sb. Výskyt byl 

v té době nejvyšší za celou dobu šetření. Nejvyšší výskyt na podzim roku 2012 měla 

také sdělení, která nevzbuzovala v příjemci ţádný dojem, ale byla pouze informativní. 

 

 
Graf 21: Celkový dojem z článku po přečtení textu v čase 

 

 
 

Zdroj: autorka 
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6.6 Výskyt článků v čase 

 

V časovém rozpětí mezi červencem 2011 a dubnem 2013 můţeme sledovat 

klesající tendenci. Nejvíce článků týkajících se transformace se objevovalo ve druhé 

polovině roku 2011 a první polovině roku 2012. Potom pozornost médií nevěnovala 

systému péče o ohroţené děti takovou pozornost, aţ do chvíle, kdy bývalý prezident 

Václav Klaus vetoval novelu zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, a 

to v říjnu 2012. Poté pozornost médií opět mizí.  

Graf 22: Výskyt článků v čase 

 
Zdroj: autorka 
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7 Diskuse 
 

 

V první kapitole práce byly formulovány výzkumné cíle a výzkumné otázky. Nyní 

se pokusím na ně odpovědět a splnit tak i výzkumný cíl.  

 

Na první otázku „Jak se média vyjadřují k transformaci péče o ohroţené děti?“ 

jsem hledala odpověď spíše v druhé polovině empirické části. Jak zaznělo v kapitole 

6.7, téměř polovina veškerých článků se k tématu rušení kojeneckých ústavů stavěla 

kladně a vyvolávala v čtenáři dojem, ţe rušení je správné a je moţné to v několika 

letech provést. Zároveň nejčastěji se vyjadřujícím aktérem v médiích je Ministerstvo 

práce a sociálních věcí, respektive vţdy jeho zástupce. Můţeme říci, ţe média jsou spíše 

nakloněna transformaci systému péče o ohroţené děti, i kdyţ články často působily jako 

směsice protinázorů s tím, ţe celkový dojem byl ovlivněn redaktorem či reportérem.  

Větší pozornost tématu transformace systému péče o ohroţené děti byla věnována 

ve druhé polovině roku 2011 a první polovině roku 2012 a pak také na podzim roku 

2012 v souvislosti s prezidentským vetem zákona č. 359/1999 Sb.  

Nejvíce se tématu věnuje tisk, a to konkrétně MF Dnes, Lidové noviny a Právo. 

Významným médiem je také televize ČT1 a internetový server zprávy.idnes.cz
14

. 

 

Druhá výzkumná otázka „Kteří aktéři se v médiích objevují nejčastěji?“ byla jiţ 

zodpovězena výše v kapitole 6.3. Zde pouze shrnu zmíněná zjištění. Nejčastěji 

vyjadřujícím aktérem byl zástupce Ministerstva práce a sociálních věcí. S niţším 

počtem výskytů potom zaměstnanec ústavního zařízení. V těsném závěsu za ním pak 

zaměstnanec neziskové organizace. Další aktéři byli kódováni spíše jako jednotlivci, 

nikoli zástupci nějaké instituce či organizace, tudíţ je pochopitelné, ţe jejich názory 

se tak často nevyskytovaly.  

Zajímavé je, ţe u všech aktérů je tendence sniţování frekvence výskytu, 

to ale neplatí u neziskových organizací a bývalého prezidenta republiky. U těch je tomu 

tak proto, ţe neziskové organizace pod hlavičkou projektu Komunikační mosty 

vypracovaly strategii komunikace do médií. Frekvence výskytu bývalého prezidenta 

                                                 
14

 Médium kódováno jako samostatný internetový server, spadá však pod vedení redakce MF Dnes.  
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Václava Klause je specifická, objevuje se pouze v souvislosti s prezidentským vetem 

zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.  

 

Odpověď na třetí výzkumnou otázku „Jaké mýty o rušení kojeneckých ústavů 

se v médiích objevují?“ jsem hledala v kapitole 6.4. Mýty, které byly zpracovány 

neziskovými organizacemi pod vedením projektu Komunikační mosty, se v médiích 

objevovaly, ačkoliv některé z nich hrály větší roli, neţ jiné. Nejčastějším mýtem bylo, 

ţe na transformaci je krátká doba a vše se nestihne. Hrozí, ţe děti budou na ulici. 

Objevil se zhruba ve čtvrtině celého vzorku.  

Další mýtus, významně zastoupený, je ten, ţe pěstounů se nenajde dost. Tento 

mýtus vychází z „opačného“ chápání transformace. Aktéři, kteří tento názor zastávají, 

popisují transformaci v jiném sledu, neţli to plánuje MPSV.  Průběh transformace podle 

jejich názoru začíná zavřením ústavů, poté pokračuje hledáním pěstounů 

(co nejrychleji), a to jak pro děti, které jiţ v zařízení jsou, tak pro děti, které tam mají 

být teprve umístěny. Z tohoto nedorozumění plyne i názor, ţe děti skončí ulici nebo 

v nemocnicích.  

Téměř stejně hojně je také zastoupen mýtus, ţe pěstouni si budou brát děti do péče 

pro peníze. To plyne z nového pojetí pěstounské péče, nově se tato činnost povaţuje 

za profesi. Je to z důvodu nároku na důchodové pojištění a mimo jiné také zvýšení 

společenské prestiţe této činnosti. Plat, který pěstouni pobírají, je nyní o něco vyšší, 

pohybuje se okolo průměrného platu v ČR. (viz kapitola 4.2.1.3) 

Mýtus, ţe pěstouni, kteří nejsou odborníky, se nebudou moci postarat o děti, 

především o děti se speciálními potřebami, se vyskytoval také často.  

Ostatní mýty nebyly tak hojně zastoupeny a nehrály velkou roli. Jsou to tyto mýty: 

kojencům a batolatům v ústavu nic nechybí; pěstouni na přechodnou dobu se nebudou 

chtít dětí vzdát; budovy kojeneckých ústavů připadnou developerům a lidé, kteří tam 

pracují, přijdou o zaměstnání; dítě se bude stěhovat z rodiny do rodiny; pro dítě je horší 

navázat vazbu v rodině a pak o ni přijít, neţ být v ústavu, kde silnou vazbu nenaváţe; 

celý „systém pěstounů“ bude ještě draţší, neţ ústavní péče, která tu uţ dávno a dobře 

funguje.  

 

Čtvrtá výzkumná otázka „Jaké názory aktéři prezentují a jakým způsobem“ 

je velmi obecná. Obsahová analýza bohuţel nedokázala dát odpověď na to, jaké názory 

který aktér zastává, pouze dává přesnou odpověď na to, jací aktéři se v daném článku 
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objevují, jakým tématům se článek věnuje, jaké názory v článku zazněly a jaký celkový 

dojem článek vzbuzuje. Tím získáme obrázek o tom, jak se který aktér vymezuje, 

ale nemůţeme říci se sto procentní jistotou, který argument vyslovil který aktér.  

Z intuitivního vnímání však platí, ţe Ministerstvo práce a sociálních věcí hájí 

transformaci systému v celé jeho šíři. Z mého pohledu se stanovisko MPSV jeví tak, 

ţe transformace by měla být provedena co nejdříve a je moţné ji během několika málo 

let provést. Styl komunikace v médiích je pro MPSV charakterizován jako informativní, 

málo citově zabarvený, věcný.  

Neziskové organizace také z velké většiny hájí transformaci v plné šíři, 

jiţ ale nepůsobí tak jistě jako zástupci MPSV. Domnívám se, ţe z praktického náhledu 

na věc jsou si zaměstnanci NNO více vědomi překáţek, které mohou nastat. Styl 

komunikace se od MPSV liší, zástupci NNO jsou bojovnější a údernější. Argumenty 

také mají spíše informativní charakter, nicméně jsou více emotivně zabarvené.  

Zástupci ústavních zařízení projevují v médiích spíše opačný zájem, to znamená 

zachovat ústavní zařízení. Nelze říci paušálně, ţe všichni zástupci ústavních zařízení 

si transformaci nepřejí, nicméně tato tendence převládá. Styl komunikace je převáţně 

útočný a emotivní.  

Zástupci z řad pěstounů z velké většiny propagují transformaci, jsou si ale vědomi 

problémů, které novela zákona můţe přinést. Styl komunikace bych charakterizovala 

jako lidský, emotivní, někdy trochu manipulativní.  

 

Pátou otázku „Jak se změnila komunikace neziskových organizací v médiích 

od 16. 2. 2012?“ zodpovím stručně. Názory NNO začaly být více frekventované 

od dubna 2012. V první polovině bylo neziskovým organizacím věnováno 6 % prostoru 

v médiích. Ve druhé polovině článků jiţ neziskové organizace zaujímaly 22% 

z celkového prostoru. Není tudíţ pochyb, ţe výzkum provedený v rámci projektu 

„Komunikační mosty“ měl na výskyt neziskových organizací v médiích vliv. V celkové 

obsahové analýze zaujímaly NNO 13 % prostoru.  

 

Výzkumným cílem práce bylo popsat, jaký obraz česká média obyvatelstvu 

o transformaci systému péče o ohroţené děti dávají. Pevně věřím, ţe odpovědi 

na výzkumné otázky mi pomohly tento výzkumný cíl práce splnit. 
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8 Závěr 
 

 

Ve druhé polovině roku 2011 začalo být téma systému péče o ohroţené děti vysoce 

frekventovaným v souvislosti s vypracováváním novely zákona č. 359/1999 Sb., 

o sociálně-právní ochraně dětí. Novela byla poprvé předloţena poslanecké sněmovně 

28. 12. 2011 a po téměř ročním procesu, během kterého byla dvakrát připomínkována, 

byla schválena 7. 11. 2012 a účinnost nabrala 1. 1. 2013. Tato novela upravuje 

především činnost Orgánů sociálně-právní ochrany dětí.  

Ve své diplomové práci jsem se snaţila zjistit, jak se k tomuto procesu v průběhu 

vytváření a schvalování novely zákona č. 359/1999 Sb. staví média. Mým výzkumným 

cílem pro tuto práci bylo popsat, jaký obraz česká média obyvatelstvu o transformaci 

systému péče o ohroţené děti dávají a kterým aktérům sledované politiky dávají největší 

prostor. Pro splnění tohoto cíle jsem se rozhodla zaloţit svou práci na několika hlavních 

teoretických konceptech, a to na teorii sociální a mediální konstrukce a agenda setting, 

a na teorii politických sítí. Mediální teorie mi slouţily pro vysvětlení důleţitosti médií. 

Teorie politických sítí vysvětluje, jak političtí aktéři mohou vytvářet mezi sebou vztahy 

a strategicky dosahovat svých politických cílů. Pro tuto práci média představují 

politickou arénu, ve které aktéři mohou strategicky jednat a pouţívat média jako nástroj.  

Pro uskutečnění empirického šetření jsem si zvolila obsahovou analýzu mediálních 

sdělení, respektive jsem navázala na výzkum, který jsem provedla pro potřeby 

neziskových organizací v rámci projektu Komunikační mosty. Tu jsem provedla pomocí 

statistického softwaru. Články, které se staly předmětem analýzy, byly vybrány 

systematicky, za období od srpna roku 2011 do dubna roku 2013.  

Mediální obraz transformace systému péče o ohroţené děti, který jsem získala 

z celkové obsahové analýzy, je velmi členitý. Lze však vnímat několik hlavních 

charakteristik. V první řadě lze říci, ţe obecně se o transformaci či rušení kojeneckých 

ústavů média vyjadřují kladně. Je patrný shodný názor, ţe bylo třeba systém změnit. 

O změně v podobě, jakou vytvořilo Ministerstvo práce a sociálních věcí, jiţ nepanuje 

taková shoda. Stále je však z analýzy jasné, ţe bezmála polovina všech článků vzbuzuje 

dojem, ţe transformace v podobě, jakou máme, je správná a je moţné ji během několika 

let uskutečnit.  
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Názorový boj v médiích je více neţ patrný. Jednotliví aktéři se setkávají v článcích, 

ať jiţ to proběhlo jako rozhovor, či to byla pouze zpráva, která byla vytvořena 

kompilací několika sdělení. Ministerstvo práce a sociálních věcí, ústavní zařízení 

a neziskové organizace se na této „veřejné diskuzi“ podíleli nejvíce.  

Neziskové organizace se v rámci projektu Komunikační mosty rozhodly 

intenzivněji promlouvat do médií a jedním z přínosů je i zaznamenání signifikantního 

nárůstu mediální pozornosti neziskovým organizacím po změně strategie. Prostor, který 

původně zaujímali zástupci ústavních zařízení, byl později věnován neziskovým 

organizacím. Tady se odráţí aspekt, o kterém hovoří Fiala a Schubert a o kterém je 

pojednáno jiţ v kapitole 3.2. Stejně, jako je zájmová skupina odkázána na státní úřad, 

tak státní úřad potřebuje zájmovou skupinu jako politického podpůrce. (Fiala, Schubert, 

2000, s. 94)  

Neziskové organizace tak hrály roli politického podpůrce transformace, kterou 

připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí.  

 

Pokusila jsem se popsat mediální obraz transformace systému péče o ohroţené 

děti, jsem si však vědoma toho, ţe má práce má limity, které zkreslují výsledné 

poznatky. Za hlavní limit povaţuji to, ţe jsem se věnovala pouze celostátním médiím. 

Pro tuto oblast jsou klíčové především regiony, protoţe Orgány sociálně-právní ochrany 

dětí pracují lokálně. OSPODy a krajští úředníci by měli být hlavními aktéry, nicméně 

pro analýzu s celostátními médii byly výsledky jiné.  

Další limit práce tkví jistě ve vyhledávání článků pro analýzu, a to konkrétně 

v klíčovém slově nebo spojení. Klíčovým spojením bylo zvoleno „kojenecký ústav“, 

proto se rušení kojeneckých ústavů týkalo tak vysoké mnoţství článků. Tento problém 

však nelze eliminovat.  

Závěrů by se z empirické části jistě dalo získat více, například podrobněji 

prozkoumat vyjadřování kaţdého aktéra zvlášť a porovnat frekvence vyjadřování 

navzájem, nebo to samé udělat s jednotlivými tvrzeními. Domnívám se ale, ţe prostor 

v této práci není vhodným pro takové srovnání.  

Pro další výzkumy by bylo jistě vhodné analyzovat regionální média a sledovat, 

jak se tendence liší v jednotlivých regionech, následně by bylo moţné navrhovat 

i doporučení například pro neziskové organizace, které v jednotlivých regionech působí.  
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Přílohy 

 

Příloha 10: Podíl dětí v ústavní péči (na 100 tis. obyvatel ve věku 0-17 let) 

 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

ČR 1109,4 1117,3 1143,2 1168,2 1215,2 1244,2 1296,6 1262,4 1261,3 1266,0 

Maďarsko 403,4 417,0 401,8 415,9 411,8 406,0 388,6 384,8 388,6 375,3 

Polsko 654,9 682,0 687,3 687,2 702,0 709,1 725,7 707,3 704,5 723,2 

Slovensko 701,1 713,7 677,9 739,0 783,0 732,2 665,2 660,0 671,1 661,5 

Slovinsko 447,1 449,3 456,9 458,7 519,7 441,6 405,6 391,5 377,0 368,3 
 

 

Příloha 11 :Podíl dětí v dětských domovech, resp. kojeneckých ústavech (na 100 tis. obyvatel ve 

věku 0-3 let)
 15

 

 

 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

ČR 536,7 513,3 492,1 464,6 458,5 477,4 517,3 536,9 554,0 583,8 574,0 

Maďarsko 484,1 437,7 410,3 386,7 398,7 396,5 390,4 395,6 391,1 388,5 373,2 

Polsko 184,0 194,4 199,4 196,8 196,4 - - - - - - 

Slovensko 194,5 173,9 171,5 208,7 217,1 243,0 247,6 280,1 - - - 

Slovinsko 41,4 29,1 28,3 26,6 41,0 34,9 24,2 - - - - 

 

 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

ČR 484,7 463,8 451,0 442,0 417,4 403,9 367,2 333,6 318,9 301,8 

Maďarsko 317,3 306,2 295,4 281,9 266,1 234,4 205,9 175,1 156,7 123,1 
 

Zdroj: UNICEF 2011 

 

                                                 
15

 Od roku 1996 nejsou v Polsku, Slovensku, Slovinsku dostupná data 
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Zdroj ÚZIS ČR, Aktuální informace č. 50/2012 

 

 

 

Zdroj ÚZIS ČR, Aktuální informace č. 50/2012 

 

Příloha 12: Kojenecké ústavy a dětské domovy-  počet přijatých dětí 2011 
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Zdroj ÚZIS ČR, Aktuální informace č. 50/2012 

 

 

 

 
Zdroj: ATO MEDIASEARCH 
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let, dle důvodu přijetí 
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Zdroj: STEM/MARK – MEDIAN 2011 

 

 

 

 
 

 

Zdroj:  Media Projekt 2011 

Příloha 16: Poslechovost celoplošných stanic v ČR 

Příloha 17: Čtenost celostátních placených deníků (v tis. obyvatel) 
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Zdroj: SPIR – NetMonitor 2011 

 

Příloha 18: Návštěvnost internetového zpravodajství 


