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Abstrakt 

Diplomová práce „Systém péče o ohrožené děti a novela zákona o sociálně-

právní ochraně dětí v reflexi klíčových aktérů“ se zabývá postoji aktérů působících na 

poli péče o ohrožené děti vůči dosavadnímu stavu systému péče o ohrožené děti, 

kladům a záporům jeho dílčích aspektů, jak je vnímají aktéři ze svého hlediska. 

Pozornost je zároveň soustředěna na proces změny, který v současné době na poli péče 

o ohrožené děti probíhá v souvislosti s přijetím novely zákona o sociálně-právní ochraně 

dětí, jež nabyla účinnosti dne 1. 1. 2013. Na základě poznatků získaných 

prostřednictvím expertních rozhovorů jsou v práci ilustrována stanoviska aktérů jak vůči 

komplexnímu pojetí novely zákona, tak ve vztahu k jednotlivým opatřením. Cílem této 

práce je přinést ucelený výklad perspektiv, které aktéři různé odbornosti zaujímají 

s ohledem na dosavadní koncepci politiky a způsobu, jakým je modifikována skrze 

novou legislativní úpravu a zjistit tak, jaké jsou oblasti konfliktu a konsensu mezi jejich 

náhledy a na základě toho odhalit, do jaké míry je podoba novely zákona o sociálně-

právní ochraně dětí založena na sdílených představách zainteresovaných aktérů ohledně 

fungování a trendu vývoje systému péče o ohrožené děti. 
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Abstract 

The thesis „System of care for vulnerable children and amendment to the Act on 

Social and Legal Protection of Children in the reflection of key stakeholders“ deals 

with attitudes of actors involved in the issue of care for vulnerable children towards 

existing state of system of care for vulnerable children, pros and cons of its partial 

aspects, as perceived by actors from their point of view. Attention is also focused on the 

process of change that is sphere of care for vulnerable children currently undergoing in 

connection with the adoption of the amendment to the Act on Social and Legal 

Protection of Children, which entered into force on January 1
st
 2013. Based on the 

knowledge gained through expert interviews, opinions of actors are illustrated both of 

the comprehensive conception of the amendment, as well as of relation to its individual 

measures. The aim of the thesis is to present a coherent interpretation of perspectives 

that actors of different expertise hold with regard to the existing concept of policy and 

to the way it is modified by the new legislation and thus to find out what are the areas of 

conflict and consensus between their views and on the basis of that reveal the extent to 

which the form of amendment to the Act on Social and Legal Protection of Children is 

based on shared perceptions of involved actors on the operation and development trend 

of the system of care for vulnerable children. 
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Předpokládaný název práce: 

Systém péče o ohrožené děti z hlediska  

novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí 

 

1. Vymezení předmětu zkoumání a strukturace výzkumného tématu 

Česká republika náleží mezi země, ve kterých do současnosti nenastaly výrazné 

změny v rámci péče o ohrožené děti ve smyslu deinstitucionalizace, a tudíž jsou i ty 

nejmladší děti stále umísťovány do ústavních zařízení navzdory jejich negativním 

důsledkům na vývoj a pozdější život dítěte, který byly nesčetněkrát prokázány ve 

výzkumech provedených v českém i zahraničním prostředí. Jedná se o dopady nevratné 

povahy zahrnující častější nemocnost a zdravotní obtíže, psychické poruchy a celkový 

opožděný vývoj, které mají za následek tendenci k selhání těchto osob v řadě životních 

situací.
1
 Výchova dítěte v rodinném prostředí a tedy rozvoj alternativ péče o ohrožené 

děti za účelem redukce počtu dětí v ústavních zařízeních se stala jedním z klíčových cílů 

Národní strategie ochrany práv dětí
2
 a je zmíněna i jako jeden z bodů Programového 

prohlášení vlády
3
. Kromě toho se v oblasti vyskytují další problémy související 

s roztříštěností celého systému, nedostatkem financí a lidských zdrojů, nejednotností 

metodiky, nedostatku poskytovaných služeb a to zejména v oblasti primární práce 

s rodinou, v důsledku jejíhož zanedbání končí příliš mnoho dětí v ústavních zařízeních.
4
 

Na tuto problematiku reaguje novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní 

ochraně dětí, a to poměrně rozsáhlými změnami celého systému. Vyjednávání o podobě 

zákona vyvolalo řadu sporů mezi zainteresovanými aktéry, kterých je relativně mnoho a 

                                                 
1
 MPSV. 2011. Pěstounská péče na přechodnou dobu pro nejmladší děti. Praha: MPSV. [online] [cit. 

21.10.2012]. Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/13147/PPPD.pdf 
2
 Viz. http://www.mpsv.cz/files/clanky/13085/NS_ochrany_deti.pdf 

3
 Viz. http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/dulezite-

dokumenty/Programove_prohlaseni_vlady.pdf 
4
 MPSV. 2009. Návrh opatření k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti – základní 

principy. Praha: MPSV. [online] [cit. 21.10.2012]. Dostupné z: 
http://www.mpsv.cz/files/clanky/9556/Navrh_opatreni_k_transformaci.pdf 
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navíc zastávají ve vztahu k tomuto tématu různá stanoviska. Návrh zákona se setkal 

s vetem jak v Senátu, tak ze strany prezidenta republiky, Václava Klause. 

Cílem této práce je identifikovat limity opatření, kterými tento zákon reaguje na 

problémy systému péče o ohrožené děti a za pomoci reflexe postojů zainteresovaných 

aktérů navrhnout změny, které by mohly vést k odstranění těchto omezení. 

 

2. Teoretická východiska 

● Teorie advokačních koalic 

Teorie advokačních koalic se zaměřuje na identifikaci klíčových aktérů tvorby 

politiky a koalic, ke kterým dle příslušné hodnotové orientace náleží. Aktéři přitom 

představují poměrně různorodou skupinu, k níž kromě tradičních členů z řad vlády, 

úředníků státní správy, či představitelů zájmových skupin, patří konzultanti, vědci, či 

členové médií. Tato teorie pracuje rovněž s předpokladem klíčové role odborníků a 

dlouhodobého vývoje dané politiky, a to v časovém horizontu minimálně deseti let.
5
 

 

3. Cíle diplomové práce 

Hlavní cíl: 

●  Identifikovat z hlediska dotčených aktérů limity opatření, kterými novela o sociálně-

právní ochraně dětí reaguje na nedostatky systému péče o ohrožené děti. 

 

Dílčí cíle: 

●  Popsat problémy, se kterými se potýká systém péče o ohrožené děti v České 

republice. 

●  Identifikovat opatření, kterými novela o sociálně-právní ochraně dětí reaguje na tyto 

nedostatky. 

●  Identifikovat limity navrhovaných opatření z hlediska dotčených aktérů. 

 

 

                                                 
5
 Sabatier, P.A. Theories of the Policy Process, 2nd ed. 2007. Boulder: Westview Press. 
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4. Výzkumné otázky 

Hlavní výzkumná otázka: 

●  Jaké jsou dle dotčených aktérů limity opatření, kterými novela o sociálně-právní 

ochraně dětí reaguje na nedostatky v rámci systému péče o ohrožené děti? 

 

Dílčí výzkumné otázky: 

●   S jakými problémy se potýká systém péče o ohrožené děti v České republice? 

●   Jakými opatřeními reaguje novela o sociálně-právní ochraně dětí na tyto nedostatky? 

●   Jaké jsou dle dotčených aktérů limity navrhovaných opatření? 

●   Jaké změny navrhovaných opatření by mohly dle dotčených aktérů vést 

k odstranění/redukci těchto omezení? 

 

5. Metody a prameny 

● pozorování 

● expertní rozhovory 

 

6. Předpokládaná struktura diplomové práce 

1. Úvod 

2. Teoretická východiska 

3. Metody 

4. Deskriptivní část 

5. Analytická část 

6. Závěry 

 

7. Základní literatura k tématu  

Novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. 

 

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

 

Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině. 
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1. Úvod 
 

Sociálně-právní ochrana dětí je oblastí, která si zaslouží zvláštní pozornost jak ze 

strany odborníků, tak široké veřejnosti, neboť smysl její existence spočívá v efektivní 

ochraně jedné z nejzranitelnějších skupin společnosti, dětí. Kvalita právního rámce této 

problematiky je nesmírně důležitá, neboť jsou v něm formulovány základní principy 

spolu s postupy, jež jsou odpovědné orgány a další dotčené subjekty povinny dodržovat 

při ochraně práv dětí a jejich zájmů. V České republice je sociálně-právní ochrana dětí 

legislativně ukotvena v zákoně č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Více 

než desetileté působení tohoto zákona, který byl původně vyhláškou, poukázalo na 

nutnost řady změn. Český systém péče o ohrožené děti se postupem času dostával pod 

stále silnější tlak mezinárodních institucí. Jako patrně nejsilnější impuls se projevila 

kritika ze strany Výboru OSN pro práva dítěte
6
. Tehdejší právní úprava také nijak 

nepřispívala k řešení dlouhotrvajících problémů systému
7
. 

 Vláda České republiky zareagovala na vzniklou situaci v podobě zahrnutí 

závazku na zkvalitnění systému péče o ohrožené děti do svého programového 

prohlášení
8
 a následně přijetím Národní strategie ochrany práv dětí. V rámci akčního 

plánu této strategie byly vymezeny konkrétní kroky za účelem dosažení zlepšení 

podmínek dosavadního systému péče o ohrožené děti
9
. V tomto kontextu se odehrál 

také proces tvorby a přijetí novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí, jehož 

jednotlivá opatření i celková koncepce jsou hlavním předmětem této práce.  

Poslanecké sněmovně byl návrh zákona předložen vládou 28. 12. 2011. Od té 

doby byla novela dvakrát projednávána v rámci Legislativní rady vlády, prošla dvakrát 

mezirezortním připomínkovým řízením, byla vetována Senátem i prezidentem, než se jí 

dostalo konečného schválení v Poslanecké sněmovně dne 7. 11. 2012
10

. Dlouhodobý a 

poměrně složitý průběh jednání a samotného přijetí zákona svědčí o značné komplexitě 

problematiky. Na poli péče o ohrožené děti se pohybuje široké spektrum aktérů, kteří v 

systému zaujímají odlišné pozice a jako takoví na něj nahlížejí z různých perspektiv. 

                                                 
6
 Viz Závěrečná doporučení ke Třetí a Čtvrté periodické zprávě České republiky o plnění závazků 

vyplývajících z Úmluvy o právech dítěte. 
7
 http://www.anrcr.cz/sites/default/files/Duvodova_zprava.pdf 

8
 http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/dulezite-dokumenty/Programove_prohlaseni_vlady.pdf 

9
 http://www.mpsv.cz/files/clanky/14311/APN_NSOPD_2012-2015.pdf 

10
 http://www.mpsv.cz/files/clanky/14232/prezentace_OSPOD.pdf 
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Tato skutečnost byla reflektována i během jednání o podobě novely zákona, kterého se 

zúčastnil vysoký počet aktérů různé odbornosti. Cílem této práce je zjistit, jaký přístup 

tito aktéři zaujímají vůči dosavadnímu fungování systému a opatřením, se kterými 

novela přichází a tím odhalit, do jaké míry je její podoba založena na sdílených 

představách zainteresovaných aktérů. Práce ve svém pojetí reaguje na velmi aktuální 

události, ke kterým ve sféře sociálně-právní ochrany dětí došlo teprve před nedávnem. 

Její přínos spočívá rovněž v tom, že podává náhled na poměrně často diskutovanou 

problematiku ovšem ze specifického úhlu. 

K volbě tohoto tématu mě přivedl zejména můj osobní zájem o danou oblast
11

. 

Tématům souvisejícím se sociálně-právní ochranou a péčí o ohrožené děti jsem se 

během studia věnovala v rámci několika semestrálních prací. Za účelem získání dalších 

poznatků i praktických zkušeností jsem absolvovala stáž na Odboru rodiny a ochrany 

práv dětí Ministerstva práce a sociálních věcí. Kromě toho jsem se jako dobrovolnice 

zapojila do aktivit nadace, která se věnuje podpoře ohrožených dětí. V neziskovém 

sektoru působím i v současné době a to v organizaci, která se zabývá rozvojem náhradní 

rodinné péče v České republice. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11

 Seznam navštívených odborných akcí viz příloha č. 3 
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2. Výzkumné cíle a výzkumné otázky 

Hlavním výzkumným cílem této práce je porozumět postojům aktérů politiky 

péče o ohrožené děti v České republice, které zaujímají vůči procesu změn, jež 

v současnosti v této oblasti probíhají v souvislosti s přijetím a implementací novely 

zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Práce je zaměřena na odkrytí a 

výklad perspektiv jednotlivých zainteresovaných aktérů, na porozumění a interpretaci 

jejich subjektivních náhledů, jejímiž jsou ve vztahu k dané problematice nositeli. 

Za účelem dosažení výše zmíněného hlavního cíle bylo vymezeno několik dílčích 

výzkumných cílů: 

 Popsat celkové pojetí a základní atributy dosavadního systému péče o 

ohrožené děti v České republice. 

 Identifikovat klíčové aktéry působící na poli péče o ohrožené děti v České 

republice. 

 Identifikovat postoje těchto aktérů vůči dosavadnímu systému péče o 

ohrožené děti v České republice. 

 Identifikovat perspektivy, které tito aktéři zastávají vůči změnám, které se 

v rámci systému odehrávají v souvislosti s přijetím novely zákona o 

sociálně-právní ochraně dětí.  

V návaznosti na uvedené cíle byly definovány následující výzkumné otázky:  

 Jaký byl charakter dosavadního systému péče o ohrožené děti? 

 Kdo jsou klíčoví aktéři působící na poli péče o ohrožené děti v České 

republice? 

 Jaké postoje tito aktéři zaujímají vůči dosavadnímu stavu systému péče o 

ohrožené děti? 

 Jaká stanoviska tito aktéři zastávají vůči opatřením novely zákona o 

sociálně-právní ochraně dětí? 
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3. METODOLOGIE A ZDROJE DAT 

 

Celkové pojetí  

S ohledem na celkovou koncepci této práce a vymezení výzkumných cílů a 

otázek jsem přistoupila k volbě metod orientujících se jak na veřejně politický aspekt 

zkoumané problematiky, tak na kvalitativní hledisko, umožňující získání podrobnějšího 

vhledu do tématu a následný výklad perspektiv jednotlivých zainteresovaných aktérů. K 

veřejně politickému rozměru výzkumu odkazuje využití metody analýzy aktérů, s jejíž 

pomocí mi bylo umožněno identifikovat klíčové aktéry působící na poli péče o ohrožené 

děti, jakožto i jejich vzájemné vztahy a postavení v rámci sledované oblasti, což 

přispělo k utvoření celostnějšího pohledu na danou problematiku. Kvalitativní přístup 

představuje při dané koncepci práce vhodnou volbu hned z několika důvodů. Orientuje 

se na hloubkové zkoumání určitého fenoménu s cílem postihnout jej detailně a co 

nejkomplexněji. Výzkumník, provádějící kvalitativní výzkum, se obvykle zaměřuje na 

odkrytí a interpretaci toho, „jak lidé chápou, používají a vytvářejí sociální realitu“ 

(Švaříček a Šeďová, 2007) Kvalitativní pojetí je charakteristické rovněž tím, že usiluje o 

postižení určitého jevu skrze analýzu individuálních zkušeností a náhledu aktérů či 

skupin aktérů a jejich vzájemných interakcí včetně analýzy relevantních dokumentů. 

(Flick, 2007) Oproti standardizovanému kvantitativnímu typu šetření je navíc schopno 

zachytit originalitu výpovědí (Hendl, 2005). Využití kvalitativního přístupu mi 

umožnilo porozumět perspektivám dotčených aktérů, které ve vztahu k dosavadnímu 

stavu a změně v politice péče o ohrožené děti zaujímají, jakožto i odhalit oblasti 

konfliktu a konsensu skrývající se v jejich postojích. Jako takový se kvalitativní přístup 

projevil jako vhodné metodologické východisko pro dosažení vytyčených cílů. 

 V zájmu zachování co nejvyšší míry objektivity hodnocení zvoleného 

metodologického postupu považuji za nezbytné zmínit nevýhody, kterými je kvalitativní 

přístup zatížen. Jedná se především o nemožnost zobecnění hypotéz či teorií, 

vycházejících z výsledků kvalitativního šetření (Švaříček a Šeďová, 2007). Další 

omezující faktor může představovat samotná osoba výzkumníka, jeho vlastní 

angažovanost v problematice, jeho motivace a dosavadní zkušenosti (Nekola a kol., 

2011). Kromě toho je v rámci kvalitativního výzkumu obvykle poměrně časově náročný 

sběr dat i jejich samotná analýza (Hendl, 2005). 
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Výzkumný design 

 Jak uvádí Nekola a kol. (2007), postup v kvalitativním výzkumu sestává 

z vymezení základního výzkumného cíle, resp. otázky, na něj navazuje sběr dat a 

následuje fáze, během níž se výzkumník věnuje analýze a interpretaci získaného 

materiálu za účelem formulace příslušných závěrů. Při práci na svém výzkumu jsem 

postupovala stejným způsobem, přičemž na specifikaci výzkumných otázek jsem 

pokračovala volbou výzkumného designu, která představuje jeden z klíčových momentů 

výzkumného šetření. „Jeho funkcí je zajistit, aby nám zjištěné výsledky umožnily 

zodpovědět otázku, kterou si klademe co nejjednoznačněji“ (Veselý a Nekola, 2007). 

Výběr výzkumného designu tedy do značné míry vymezuje interpretační pole, na 

kterém se pohybujeme při vysvětlování sledovaného jevu ve vztahu k definovaným 

výzkumným otázkám. Typ výzkumného designu by rovněž měl odpovídat sledované 

časové dimenzi zkoumaného problému. S ohledem na tyto aspekty jsem zvolila 

průřezový výzkumný design (De Vaus, 2001 cit. dle Veselý a Nekola, 2007), jehož 

charakteristiky nejlépe odrážejí výzkumný záměr této práce. Orientuje se na sběr 

informací týkající se konkrétního jevu v určitý časový okamžik a pro jeden časový úsek. 

Pro průřezový výzkumný design je rovněž typické, že jsou data pořizována „pomocí 

rozhovorů nebo dotazníků a oslovení respondenti mohou reprezentovat sami sebe nebo 

určité skupiny, instituce a další společenské jednotky“ (Veselý a Nekola, 2007).  

 

Validita a reliabilita 

 Validita resp. platnost, je důležitým aspektem výzkumného šetření. Poukazuje na 

míru, do jaké předkládaná interpretace odráží skutečnou povahu sociálních jevů, ke 

kterým odkazuje (Hammersley, 1999), nebo jak uvádějí Kirk a Miller (1986), 

reprezentuje úroveň přesnosti výkladu. Validita může nabývat dvou různých forem, 

přičemž vnitřní validita se vztahuje ke stupni platnosti zjištěných tvrzení a je možné ji 

ověřovat řadou technik. Mezi ně náleží mimo jiné tzv. členské ověřování (member 

checking), které jsem využila pro identifikaci míry dosažené validity v rámci této práce. 

Tato metoda je založena na ověřování adekvátnosti interpretací tvrzení přímo u 

samotných respondentů a obvykle je prováděna na konci výzkumného šetření. Mým 

cílem je prostřednictvím zpětné vazby zjistit, zda dotazovaní nahlížejí na daný výklad 

ze stejné perspektivy (Švaříček a Šeďová, 2007). Vnější validita udává úroveň 
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zobecnitelnosti našich závěrů, přičemž důležité je v tomto ohledu zejména podrobné 

zdokumentování celého výzkumného procesu včetně argumentace pro výběr 

konkrétního přístupu a metod. (tamtéž) Jak konstatují Veselý a Nekola (2007), míra 

vnější validity klesá spolu s růstem validity vnitřní. Za účelem zvýšení validity jsem se 

rozhodla pro využití techniky triangulace
12

. Při akumulaci a zpracování relevantních 

poznatků jsem vycházela z mnoha různých zdrojů s cílem zachycení co nejširšího 

spektra možných perspektiv, ze kterých lze nahlížet na sledovaný fenomén. Získaná 

zjištění jsem taktéž konfrontovala a doplňovala o data získaná prostřednictvím sběru 

primárních dat. 

 Kritérium spolehlivosti (reliability) dosahuje v případě kvalitativního výzkumu 

obyčejně nízkých hodnot, neboť jeho podstata stojí v protikladu ke kvalitativnímu pojetí 

výzkumu. Odráží se v něm míra standardizace použitých metod, která vyúsťuje 

v situaci, kdy prostřednictvím opakovaných měření docházíme ke shodným výsledkům 

(Švaříček a Šeďová, 2007). 

 

3.1 Použité metody 

V rámci následující podkapitoly blíže popisuji metody, které jsem použila za 

účelem dosažení cílů této práce. Jejich kombinace se soustředí jak na identifikaci 

klíčových aktérů tvorby dané veřejné politiky, tak na kvalitativní porozumění jejich 

výpovědím ve vztahu ke sledované problematice. 

3.1.1 Polostrukturované rozhovory s experty 

Jako stěžejní metodu pro pořizování primárních dat jsem zvolila expertní šetření 

ve formě polostrukturovaných rozhovorů vedených face-to-face
13

 se zainteresovanými 

aktéry, resp. experty na danou problematiku. Podle Deeke (cit. dle Flick, 2009) můžeme 

označit za experty takové osoby, které se vyznačují jako mimořádně kompetentní ve 

vztahu k určité problematice. Při využití této metody jsou jako respondenti často 

oslovováni pracovníci určitých institucí či organizací, kteří mají na starosti výkon 

specifických funkcí, a tudíž disponují relevantními profesionálními znalostmi a 

zkušenostmi. (Flick, 2009) 

                                                 
12

 Viz Švaříček, R. a Šeďová, K. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách (2007). 
13

 Z časových a osobních důvodů bylo vyjádření dvou respondentů obdrženo v písemné formě. 
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Jak uvádějí Švaříček a Šeďová (2007) cílem hloubkového a polostrukturovaného 

rozhovoru je získat detailní a komplexní informace o studovaném jevu. Účelem mého 

výzkumu bylo přinést podrobný výklad postojů, které zaujímají jednotliví aktéři vůči 

dosavadnímu fungování systému péče o ohrožené děti, jakožto i jejich náhledů 

na opatření novely zákona, které se dotýkají určitých aspektů tohoto systému. V rámci 

kvalitativního výzkumu patří polostrukturované rozhovory mezi stěžejní metody a škála 

jejich využití je velmi široká. Jednu z možných alternativ představuje expertní šetření. 

(Hopf, 2004) Meuser a Nagel (cit. dle Flick, 2009) nahlížejí na expertní rozhovor jako 

na specifickou formu aplikace polostrukturovaného interview. Obzvláště důležitý je 

v tomto případě scénář rozhovoru, jehož konstrukce by měla být „ušita na míru“ 

konkrétnímu postavení experta v dané oblasti a vědomostem, které nám v tomto ohledu 

může nabídnout. Při tvorbě sady otázek by tak měla být vyfiltrována méně podstatná 

témata, neboť tento typ rozhovorů obvykle probíhá pod časovým tlakem plynoucím 

z povinností, kterými jsou experti zatíženi. (Flick, 2009) Podle tohoto schématu jsem 

postupovala také při přípravě vlastního scénáře
14

, jehož univerzální formu jsem před 

každým rozhovorem upravila dle individuální pozice daného aktéra a jeho vhledu do 

problému. 

 Získané výpovědi respondentů jsem následně podrobila tematickému kódování, 

neboť povaha tohoto přístupu koresponduje s formulací výzkumného záměru práce. Jak 

uvádějí Švaříček a Šeďová (2007) „Tematické kódování se hodí především v případě, 

kdy je cílem výzkumu popsat, jak jsou sociálně distribuovány různé pohledy na určitý 

jev.“ K využití tematické analýzy jsem se rozhodla, protože se jedná o metodu citlivou 

ve vztahu k výkladu individuálních perspektiv. S ohledem na vymezené cíle a otázky 

považuji za dostatečnou strukturaci prostřednictvím vymezení témat scénáře rozhovoru, 

což samo o sobě vedlo k získání limitovaného spektra informací. Konkrétní vyjádření 

respondentů jsou v této práci prezentována ve formě citací či parafrází, jež jsou 

obohacena o další poznatky a zjištěná fakta, jinde slouží pro ilustraci rozmanitosti 

náhledů jednotlivých aktérů. 

 

 

 

                                                 
14

 Scénář rozhovoru viz příloha č. 1 
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Výběr respondentů a průběh rozhovorů 

Rozhodnutím, která jsem učinila v souvislosti s výběrem respondentů, 

předcházelo systematické studium relevantních dokumentů, výzkumů, analýz, 

odborných studií, koncepčních, strategických a dalších materiálů včetně šedé 

literatury
15

. Zjištěné poznatky mi spolu s vlastními praktickými zkušenostmi umožnily 

získat detailní přehled o zkoumaném fenoménu, jakožto i o zainteresovaných 

jednotlivcích, skupinách a organizacích. Z nabyté informační kapacity jsem následně 

čerpala při práci na analýze aktérů, v rámci které jsem dospěla ke specifikaci zájmů, 

postavení a vlivu zúčastněných aktérů. Jak uvádí Flick (2009), jednou z nejvíce 

problematických fází expertního šetření je samotná identifikace expertů vhodných pro 

dotazování za účelem dosažení stanovených cílů. Za účelem redukce tohoto rizika jsem 

se rozhodla volbu konkrétních expertů založit právě na výsledcích analýzy aktérů. V 

jejím průběhu jsem si postupně vytvářela představu o angažovanosti konkrétních 

představitelů jednotlivých kategorií aktérů
16

. Při výběru expertů jsem toto kritérium 

výrazně zohledňovala, neboť aktivitní přístup daného jedince ve vztahu ke sledované 

problematice byl pro mě signálem jeho zájmu a patrně i hlubších znalostí týkající se 

tématu. 

Vzhledem k tomu, že péče o ohrožené děti je relativně častým předmětem 

odborných diskusí a již v minulosti se stala námětem hned několika akademických 

prací, držela jsem se jak při tvorbě analýzy aktérů, tak při výběru respondentů jednotné 

linie vyznačující se zaměřením na aspekt procesu tvorby novely zákona o sociálně-

právní ochraně dětí. Mým cílem nebylo dotazovat vybrané experty s ambicí 

interpretovat jejich výpovědi jako perspektivu zástupců konkrétní skupiny aktérů, neboť 

to, jak ukáže podrobněji analýza, je s největší pravděpodobností nemožné vzhledem ke 

značné názorové fragmentaci na poli sociálně-právní ochrany dětí. Důvodem k volbě 

expertů disponujících různou odborností bylo zachycení jejich rozmanitých perspektiv, 

které vycházejí právě z jejich odlišného postavení a roli v systému s cílem případného 

nalezení oblastí konfliktu a konsensu mezi jejich náhledy a identifikací koalic 

s podobnými postoji. 

                                                 
15

 Pojem šedá literatura označuje dokumenty, které nejsou dostupné přes běžné komerční vydavatele. 
Viz http://www.isev.cuni.cz/ISEV-8-version1.pdf 
16

 Přihlížela jsem k publikaci odborných článků, výstupům v médiích či tvorbě připomínek k novele 
zákona. V případě zástupců politických stran byly jedním z posuzovaných faktorů také relevantní projevy 
přednesené na poli Poslanecké sněmovny. 
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Další úskalí expertního šetření dle Flick (2009) tkví v přesvědčení respondentů 

ke sjednání a provedení rozhovorů. Ve fázi oslovování jednotlivých aktérů jsem proto 

dala přednost osobnějšímu přístupu ve formě telefonického hovoru, který přispěl 

k poměrně vysoké úspěšnosti a nevedl k uskutečnění schůzky pouze v jednom z deseti 

případů. Prostřednictvím emailové korespondence byli osloveni pracovníci MPSV, 

které jsem již v minulosti dotazovala ohledně příbuzné problematiky. Jedinou, avšak 

poměrně složitou překážkou se ukázalo být získání rozhovoru ze strany pracovníků 

orgánů sociálně-právní ochrany dětí. Toto vychýlení se samo o sobě může jevit jako 

zjištění potvrzující přetrvávající nedostatek personální kapacity a z ní vyplývající 

přetíženost pracovníků příslušných úřadů.
17

 Ze sedmi oslovených osob se mi podařilo 

získat písemné vyjádření k otázkám pouze od jedné z nich, která si nepřála být citována, 

ani aby bylo uvedeno její jméno. 

Smluvené rozhovory byly provedeny v průběhu měsíců března a dubna 2013. 

Místo a čas si volili sami respondenti, většina schůzek se uskutečnila na pracovištích, 

resp. v kancelářích dotazovaných expertů. Průběh interview rámoval scénář, na jehož 

otázky aktéři volně odpovídali. Průměrná doba dotazování byla 68 minut, přičemž délka 

trvání jednotlivých rozhovorů se pohybovala v mezích od 42 do 113 minut. Pořízené 

audio nahrávky provedených interview jsem následně přepsala a doplnila o vlastní 

terénní poznámky, které jsem sepsala během dotazování. Výsledná podoba analýzy byla 

všem osloveným expertům zaslána k autorizaci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17

 O této skutečnosti bude blíže pojednáno v následujících kapitolách. 
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Tabulka 1: Seznam rozhovorů s respondenty 

 

Jméno 

respondenta 

Název 

organizace 

Pozice 

respondenta 

Datum 

rozhovoru 

Délka trvání 

rozhovoru 

Mgr. 

Michaela 

Hazdrová 

Liga lidských 

práv, o.s. 

• právnička  

• členka Výboru 

pro práva dítěte 

21. 3. 2013 113 minut 

Lenka 

Kohoutová 

Občanská 

demokratická 

strana 

• poslankyně 

• členka Výboru 

pro sociální 

politiku 

25. 3. 2013 42 minut 

Mgr. et Bc. 

Margareta 

Johnová 

Fond 

ohrožených 

dětí 

vedoucí zařízení 

pro děti vyžadující 

okamžitou pomoc  

26. 3. 2013 62 minut 

Jan Vaněk, 

DiS. 

Fond 

ohrožených 

dětí 

vedoucí zařízení 

pro děti vyžadující 

okamžitou pomoc 

26. 3. 2013 79 minut 

PhDr. Jana 

Petrášová 

Dětské centrum 

Kyjov 

• psycholožka 

• členka 

Společnosti 

sociální pediatrie 

28. 3. 2013 58 minut 

Mgr. Jan 

Klusáček 

Lumos asistent projektů 

v mezinárodní 

neziskové 

organizaci 

2. 4. 2013 89 minut 

Bc. Jana 

Frantíková, 

DiS. 

Středisko 

náhradní 

rodinné péče 

• pěstounka 

• sociální 

pracovnice 

3. 4. 2013 91 minut 

JUDr. Zuzana 

Zárasová 

Ministerstvo 

práce a 

sociálních věcí 

právnička odboru 

rodiny a ochrany 

práv dětí 

4. 4. 2013 96 minut 
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Bc. Martin 

Lněnička 

Dětský domov 

Dolní 

Počernice 

ředitel zařízení 

ústavní péče 

5. 4. 2013 80 minut 

PhDr. 

Miloslav 

Macela 

Ministerstvo 

práce a 

sociálních věcí 

ředitel odboru 

rodiny a ochrany 

práv dětí MPSV 

9. 4. 2013 45 minut 

Mgr. Dana 

Váhalová 

Česká strana 

sociálně 

demokratická 

• poslankyně 

• členka Stálé 

komise pro rodinu 

a rovné příležitosti 

16. 4. 2013 48 minut 

- 
OSPOD 

Magistrátu 

města Brna 

referentka 

náhradní rodinné 

péče 

17. 4. 2013 - 

 

3.1.2 Analýza aktérů 

Analýza aktérů (stakeholder analysis) v této práci plní roli pomocné metody, 

resp. heuristiky
18

, která mi před započetím sběru primárních dat umožnila na základě 

studia relevantních materiálů identifikovat a vyložit postoje, zájmy a vliv aktérů 

zainteresovaných v rámci sledované problematiky. Jejím prostřednictvím je rovněž 

možné rozeznat a blíže specifikovat jednotlivé názorové proudy vyskytující se mezi 

aktéry v dané oblasti (Gil a kol., 2010). Brugha a Varvasovszky (2000) za aktéry přitom 

označují všechny jednotlivce, skupiny osob nebo organizace, jež usilují o uplatnění 

vlastního vlivu na podobu určité politiky, dále pak ty, kteří ze své pozice disponují 

vlivem na tvorbu rozhodnutí v dané sféře a nakonec také ty, kteří jsou příjemci opatření 

dané politiky. 

Analýzu aktérů je možné provést buď ve formě výzkumné analýzy aktérů, která 

probíhá v časovém horizontu několika měsíců, nebo v podobě rychlé analýzy aktérů, 

jejíž časová náročnost je mnohem menší (Veselý, 2009). S touto skutečností však 

                                                 
18

 Jak uvádí Veselý (2009) jedná se o nepříliš formalizované postupy řešení problémů a objevování 
nových poznatků, jež jsou založeny na poměrně volných pravidlech, avšak jejich využití je velmi užitečné 
zejména ve fázi strukturování problému.   
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souvisí také jistá omezení této „rychlé“ varianty spočívající ve faktickém využití jejích 

výstupů, o nichž se nepředpokládá aplikace v rámci reálné politiky (Brugha a 

Varvasovszky, 2000). Navzdory uvedeným limitům jsem se rozhodla metodu rychlé 

analýzy aktérů využít a to zejména s ohledem na časové možnosti a stanovený rozsah 

této práce.  

Je třeba zmínit, že analýza aktérů je metodou do jisté míry subjektivní, co do 

zpracování a interpretace zjištěných údajů. Kromě toho lze připustit, že i navzdory 

shromáždění poměrně velkého množství informací, nemusí být zcela naplněn 

předpoklad jejich úplnosti. Důvodem může být jednak potřeba dalšího šetření, avšak 

některé informace mohou být pro výzkumníka přímo nedostupné (Brugha a 

Varvasovszky, 2000). 

Postup zpracování rychlé analýzy aktérů 

 Jak uvádí Veselý (2007) na počátku veškerých aktivit směřujících k provedení 

rychlé analýzy aktérů je nezbytné specifikovat výzkumný problém a sledované cíle, o 

nichž jsem měla již před zahájením analýzy rámcovou představu. Na tuto fázi jsem 

navázala identifikací dotčených aktérů, které jsem podobně jako Start a Hovland (2004) 

rozčlenila do tří skupin dle jejich příslušnosti k veřejnému, občanskému či soukromému 

sektoru. Při následném bližším zkoumání aktérů jsem usilovala o pochopení jejich 

faktického propojení s tvorbou dané politiky a jejími důsledky. Podobný postup spolu 

s rozčleněním aktérů dle míry jejich zainteresovanosti na primární a sekundární 

doporučuje například Montgomery (1996). V dalším kroku jsem se zaměřila na 

posouzení klíčových rozměrů participace aktérů ve vztahu k danému problému, které 

Veselý (2007) vymezuje následovně
19

: 

 Dimenze zájem se vztahuje k míře, do jaké je konkrétní aktér nositelem důsledků 

plynoucích z opatření dané politiky, od aktérů primárně zasažených dopady 

politiky tak zle očekávat zvýšenou míru zájmu 

 Dimenze vliv odkazuje na úroveň moci, kterou aktér disponuje ve vztahu 

k realizaci dané politiky 

                                                 
19

 V této analýze pracuji pouze se dvěma dimenzemi, resp. postojem a vlivem. 
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 Dimenze postoj reflektuje názor, resp. míru souhlasu či nesouhlasu aktéra 

s připravovanými opatřeními či pojetí politiky jako celku 

Při konstrukci škály pro hodnocení vybraných dimenzí a posouzení spolehlivosti 

jsem se inspirovala příkladem Dickovi škály (1997), přičemž jsem vymezila jednotlivé 

hladiny vlivu a možné alternativy postojů zastávaných aktéry vůči novele zákona o 

sociálně-právní ochraně dětí: 

Tabulka 2: Škálování vybraných dimenzí a odhad spolehlivosti 

Vliv Postoj Spolehlivost odhadu 

Symbol Popis Symbol Popis Symbol Popis 

H 

velká moc 

(tvorba 

legislativy, 

možnost veta) 

++ 
silně souhlasí (byl 

pro přijetí novely 

zákona) 

/ plně spolehlivý 

odhad 

M 

střední moc 

(možnost 

ovlivnit vývoj, 

prosadit svoji 

vizi mezi těmi, 

kdo mají moc 

+ 

slabě souhlasí (byl 

pro přijetí novely 

zákona, s pár 

výjimkami) 

? 
vcelku 

spolehlivý 

odhad 

L 

malá moc 

(minimální 

možnost 

ovlivnit vývoj 

politiky) 

0 
nerozhodný postoj 

?? informovaný 

odhad 

 

 
- 

slabě nesouhlasí 

(nesouhlasil 

s částmi novely 

zákona) 

??? pouhé dohady, 

fantazie 

 

 
-- 

silně nesouhlasí 

(nesouhlasil 

s přijetím novely 

zákona) 

 
 

Zdroj: Autorka, 2013, upraveno dle Dick (1997) 
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3.2 Zdroje dat 

 

 V této práci byly využity oba základní typy dat, tj primární vytvořená v průběhu 

vlastního výzkumného šetření pro účely této práce, jakožto i sekundární, která byla 

vygenerována v minulosti v rámci výzkumných aktivit sledujících odlišné cíle (Nekola 

a kol., 2011).  

 

3.2.1 Primární data 

 Veselý a Nekola (2007) vydělují dvě základní metody určené k získávání 

primárních dat. V prvním případě se jedná o metodu pozorování, resp. sledování 

reálného chování odehrávající se v rámci určité politiky. Mým původním záměrem bylo 

zakomponovat tuto techniku do metodologie této práce a to ve formě pozorování 

procesu přijímání novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí v Poslanecké sněmovně 

Parlamentu ČR. Vzhledem ke striktním pravidlům zamezujícím přítomnost osobních 

věcí posluchačů ze strany veřejnosti, jsem metodu pozorování 47. schůze Poslanecké 

sněmovny, v jejímž průběhu došlo ke schválení návrhu zákona, nebyla schopna provést. 

Zdrojem primárních dat, která byla později využita v analýze, se stala metoda 

dotazování v podobě polostrukturovaných expertních rozhovorů. 

 

3.2.2 Sekundární data 

Informace získané v průběhu analýzy sekundárních dat byly využity zejména 

k tvorbě širšího teoretického a věcného rámce práce. Jednalo se o úřední, strategické a 

koncepční materiály vládních institucí a taktéž o dokumenty právní povahy. Pozornost 

byla věnována také celé řadě českých i zahraničních výzkumů, stejně tak jako další 

odborné literatuře vztahující se k tématu. Neméně důležitým zdrojem sekundárních dat 

byly pro tuto práci rovněž tiskové zprávy, články a prohlášení neziskových organizací 

působících v daném sektoru či zápisy z jednání Poslanecké sněmovny a Senátu 

Parlamentu České republiky.  
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4. TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

Za účelem získání komplexnějšího náhledu na sledovanou oblast a porozumění 

tomu, jaké postoje zainteresovaní aktéři zaujímají vůči dosavadnímu stavu a změně ve 

sféře politiky péče o ohrožené děti, byla vymezena teoretická východiska této práce. 

V rámci první podkapitoly je pozornost věnována dynamickému aspektu veřejné 

politiky, resp. její proměnlivosti, která je dána působením vnitřních a vnějších činitelů 

spolu s interakcemi mezi zúčastněnými aktéry. (Potůček a kol., 2005) Ve druhé části 

této kapitoly jsou pak specifikovány klíčové prvky a předpoklady teorie advokačních 

koalic, k jejíž volbě jsem přistoupila s ohledem na celkovou koncepci práce a stanovené 

výzkumné cíle a otázky. Z hlubšího zkoumání tématu a získaných dat vykrystalizovalo 

několik obecných charakteristik procesu tvorby politiky sociálně-právní ochrany dětí, 

resp. péče o ohrožené děti, které do značné míry odrážejí podmínky, na nichž je ACF 

založena. Z tohoto důvodu se ACF jeví jako vhodný rámec pro vzájemnou reflexi a 

následné pochopení širšího kontextu problematiky.  

 

4.1 Procesuální aspekt veřejné politiky  

 

 V rámci analýzy veřejné politiky je pozornost věnována, jak stabilním, tak 

dynamickým prvkům. V prvním případě se jedná o elementy vyznačující se sklonem k 

neměnnosti a trvalosti ve své povaze. Mezi ně můžeme zařadit samotný systém, 

strukturu a funkce. Poněkud variabilnější ráz má pak jednání aktérů odehrávající se 

v mezích určité politické oblasti. (Fiala a Schubert, 2000) Vzhledem ke skutečnosti, že 

koncepce této práce odráží procesuální perspektivu a nese v sobě poměrně silnou 

orientaci na aktéra, je žádoucí osvětlit dynamiku procesu tvorby politiky, jakož i roli 

aktérů v něm. 

 Potůček a kol. (2005) nahlížejí na tvorbu a realizaci veřejné politiky jako na živý 

a proměnlivý proces, jehož nestálost je spojena s přítomností řady aktérů a interakcemi, 

které probíhají, jak mezi nimi samotnými, tak ve vztahu k vnitřnímu a vnějšímu okolí. 

Analýza veřejné politiky vymezuje a pracuje s celou řadou teorií a modelů, které 

podávají, vždy ze svého specifického zorného úhlu, výklad procesuálního aspektu 

tvorby politiky. Jejich škála je poměrně široká a zahrnuje od institucionálně laděných 

přístupů a korporativismu také teorii racionální volby, politických sítí či advokačních 
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koalic včetně modelu veřejně politického cyklu a modelu aktéři-arény-agendy, na jehož 

interpretaci se v rámci této podkapitoly zaměřím. 

 Model aktéři-arény-agendy se soustředí na vysvětlení tří klíčových pojmů, tj. 

aktérů, arén a agend, jakož i jejich vzájemného vztahu. Vysvětluje aktéry jako 

dynamické mezi sebou interagující jednotky v rámci šesti, resp. sedmi arén. Jordan a 

Richardson (1987) rozlišují arénu veřejnosti, parlamentní, stranické, kabinetní a 

byrokratické arény a arény nátlakových skupin. Tato původní typologie byla posléze 

doplněna o arénu médií. Její celková konstrukce poskytuje další rozměr pro osvětlení 

dynamického charakteru tvorby politiky. Podle Potůčka a kol. (2005) koncept 

politických arén rovněž přispívá k širšímu porozumění vztahu konsensu a konfliktu, ke 

kterým dochází v průběhu procesu tvorby politiky v souvislosti se střetáváním 

odlišných náhledů zúčastněných aktérů. Tento aspekt modelu je pro tuto práci obzvláště 

podstatný s ohledem na jeden z jejích výzkumných cílů, jež spočívá v identifikaci 

oblastí napětí a shody mezi perspektivami aktérů politiky péče o ohrožené děti. Koncept 

předpokládá, že aréna sama o sobě není izolovaná, resp. že aktéři v ní působící obvykle 

navazují kontakty a vazby s aktéry z jiných arén. Také tento prvek modelu do značné 

míry ilustruje podmínky tvorby politiky péče o ohrožené děti, pro kterou je 

charakteristická její značná rezortní roztříštěnost na vertikální i horizontální 

úrovni řízení. (MPSV, 2009a) Model kromě pojmů aktér a aréna, pracuje rovněž 

s termínem politická agenda, kterou míní „souhrn problémů, reflektovaných politickými 

aktéry v politické komunikaci uvnitř politických arén i mezi nimi.“ (Potůček, 2005: 49) 

Agenda, stejně jako ostatní komponenty modelu podléhá neustálé proměnlivosti 

diskutovaných otázek a témat v závislosti na měnících se potřebách a zájmech aktérů. 

Svoji roli sehrávají také odborné informace a úroveň vědeckého poznání, jež jak bude 

později ukázáno, výrazným způsobem přispěla k obratu na poli péče o ohrožené děti. 

Podstatou modelu aktéři-arény-agendy je zachycení dynamického aspektu tvorby 

veřejné politiky, který spočívá v její komunikační složce. Neustálým změnám podléhají 

jak názory a preference aktérů, tak samotné problémy a jejich konkrétní pojetí. 

(Potůček, 2005) 
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4.2 Teorie advokačních koalic 

První formulace teorie advokačních koalic (Advocacy Coalition Framework, 

dále „ACF“) byla představena roku 1988 v článku Paula Sabatiera publikovaném 

v časopise Policy Sciences.
20

 Teorie se od té doby do dnes dočkala tří revizí, a to 

v letech 1993
21

, 1999
22

 a 2007.
23

 Jak již bylo zmíněno v úvodu této kapitoly, ACF 

náleží mezi teorie, jež poskytují komplexní náhled na proces tvorby určité veřejné 

politiky, zejména pak její změny. Jak bude záhy ilustrováno, ACF disponuje ve vztahu k 

problematice zkoumané v rámci této práce, poměrně značným potenciálem k jejímu 

objasnění, neboť řada jejích předpokladů odráží reálné charakteristiky politiky péče o 

ohrožené děti. 

Sabatier a Weible (2007) uvádějí, že ACF ve svém výkladu pracuje se třemi 

základními předpoklady, jež se pohybují na makro, meso nebo mikro úrovni. Podmínky 

vztahující se k makro úrovni hovoří o vlivu faktorů širšího politického a 

socioekonomického systému na jednání aktérů, jež se uskutečňuje v mezích tzv. 

politického subsystému. V rámci mikro úrovně je pozornost soustředěna na jednání 

aktéra, přičemž klíčový je v tomto ohledu model individua odvozený ze sociální 

psychologie. Na jeho základě je jednotlivci přisuzována omezená racionalita a do 

popředí je stavěn vliv přesvědčení a hodnot na jeho rozhodování. Na meso úrovni jsou 

identifikovány advokační koalice jako způsob, jakým je možné obsáhnout rozmanitost 

aktérů působících v subsystému, který je chápán jako analytická jednotka propojující 

mikro a makro předpoklady této teorie.  

 

 

 

 

                                                 
20

 Sabatier, P. A. 1988. An Advocacy Coalition Framework of Policy Change and the Role of Policy 
Orientated Learning Therein. Policy Sciences, 21, 129–168. 
21

 Sabatier a Jenkins-Smith. 1993. 
22

 Sabatier a Jenkins-Smith. 1999. 
23

 Sabatier, P. A., & Weible, C. M. 2007. The Advocacy Coalition Framework: Innovations and 
Clarifications. In P. A. Sabatier (Ed.), Theories of the Policy Process. Boulder: Westview Press. 
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Obr. 1: Schematické znázornění ACF 

 

Zdroj: Veselý, A., Drhová, Z., Nachtmanová (2005) 

 

 

4.2.1 Subsystém veřejné politiky a externí faktory 

 Podle Sabatiera a Weibleho (2007) vede složitost moderních společností aktéry 

ke specializaci a sdružování do subsystémů, skrze něž mohou potenciálně dojít 

k uplatnění svého vlivu a prosazení vlastních myšlenek v mezích dané politiky. 

Subsystém veřejné politiky zahrnuje instituce a aktéry, kteří se angažují na poli určité 

problematiky. V případě subsystému péče o ohrožené děti jsou to představitelé odborné 

veřejnosti a neziskového sektoru, kteří v dané sféře působí, spolu s dalšími 

odpovědnými subjekty, mezi něž náleží dotčené orgány centrální, regionální a místní 

úrovně včetně reprezentantů zákonodárné moci. Ačkoliv je subsystém péče o ohrožené 

děti vymezen poměrně specificky, nevyhneme se jeho dílčímu prolínání s jinými 

subsystémy. Tato skutečnost je částečně spojena s faktem, že agenda dané oblasti je v 

gesci několika ministerstev, značné rozmělnění kompetencí panuje rovněž v rámci 

vertikální dimenze politiky. (MPSV, 2008) Adekvátní pochopení změny určité veřejné 

politiky podmiňuje ACF dostatečně dlouhým časovým úsekem jejího formování v řádu 
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nejméně deseti let. Lze s jistotou tvrdit, že i tento předpoklad sledovaná oblast splňuje, 

neboť její současná podoba je výsledkem dlouhodobého vývoje.
24

 

 Proces tvorby politiky se neodehrává ve vakuu. Stejně tak subsystém veřejné 

politiky nepředstavuje izolovaný prostor pro vzájemné střetávání perspektiv 

zainteresovaných aktérů. Jak upozorňuje Sabatier a Weible (2007), existují dva typy 

externích faktorů, které ovlivňují jednání účastníků procesu tvorby politiky. Jedná se o 

faktory stabilní, mezi něž je možné zařadit základní atributy problému, dále rozložení 

bohatství či přírodních zdrojů v dané společnosti, základní kulturní hodnoty spolu se 

sociální strukturou a také významné právní dokumenty, například ústavní zákony. Pro 

tyto faktory je příznačná jejich neměnná povaha v kombinaci se zásadními dopady na 

tvorbu dané politiky. Pro činitele klasifikované jako dynamické je proměnlivost naopak 

obvyklá. Spadají mezi ně změny v obecných socioekonomických podmínkách, obraty 

v mínění veřejnosti či vládnoucích koalic a politická rozhodnutí. Určitou mírou vlivu 

disponují rovněž ostatní subsystémy. (Sabatier, 2007) 

 

4.2.2 Aktéři subsystému a jejich koalice 

Aktér působící v rámci subsystému je nepostradatelným prvkem ACF. Uvnitř 

subsystému se jich pohybují obvykle desítky a to jak ve formě jednotlivců, tak skupin. 

Řadí se mezi ně kromě tradičních představitelů tzv. „železného trojúhelníku“, resp. 

členů parlamentních výborů, úředníků státní správy a představitelů zájmových skupin, 

taktéž výzkumníci a novináři, aktivní na daném poli. (Sabatier, Weible a McQueen, 

2009) Zejména vědečtí pracovníci hrají z pohledu ACF v procesu tvorby politiky 

výraznou roli a to díky své schopnosti zprostředkovávat odborné informace, na základě 

kterých může dojít ke změně postojů aktérů v subsystému. Tento předpoklad ACF 

potvrzuje rovněž proces tvorby novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí, během 

něhož figurovaly závěry výzkumů a vědecká zjištění jako poměrně častý způsob 

argumentace. 
25

 
26

 

                                                 
24

 Podrobnosti k historickému vývoji problematiky péče o ohrožené děti na našem území jsou uvedeny 
v kapitole 6.1. 
25

 Miloslav Macela (MPSV) v rozhovoru pro Radiožurnál, 20. 7. 2012. Viz http://www.mpsv.cz/cs/13243 
26

 Odkazy na výzkumná zjištění se objevují také v Důvodové zprávě k novele zákona o sociálně-právní 
ochraně dětí. Viz http://www.nahradnirodina.cz/files/File/Duvodova_zprava.pdf 
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Podobně jako výše zmíněný model aktéři-arény-agendy, i ACF chápe tvorbu 

veřejné politiky jako dynamický proces spočívající v interakcích mezi zúčastněnými 

aktéry. Ti se orientují na vybudování spojenectví s podobně smýšlejícími aktéry za 

účelem vytvoření advokační koalice. Následně v rámci subsystému usilují o řešení 

určitého politického problému. (Veselý, Drhová, Nachtmanová, 2005) Samotný počet 

koalic v subsystému se liší s ohledem na úroveň jeho zralosti, přičemž u těch méně 

etablovaných je předpokládána větší fragmentace zúčastněných aktérů. V poslední 

revidované verzi ACF je počet koalic zralého subsystému odhadován na dvě až pět. 

Jejich postavení, resp. míra jejich dominance v subsystému odráží faktickou úroveň 

jejich vnitřní koordinace. (Sabatier a Weible, 2007) 

 
 

4.2.3 Přesvědčení aktérů a změna politiky 

 Hodnotové orientace aktérů mají podle Sabatiera a Weibleho (2007) zásadní vliv 

na povahu vývoje a změny, které se odehrávají v dané politice. Přesvědčení formují 

jednání aktérů již na individuální úrovni. Jednotlivec z hlediska této teorie není tedy 

chápán jako nutně racionálně jednající bytost, nýbrž je nositelem určitých hodnot a jeho 

chování neustále podléhá jejich vlivu. Na základě společných zájmů a sdílených 

přesvědčení se aktéři spojují do koalic. Tato tendence je pro aktéry přirozená, neboť se 

tím zvyšuje jejich šance na prosazení vlastních postojů v rámci subsystému dané 

politiky. K prosazení svých hodnotových preferencí využívají advokační koalice celou 

řadu dostupných zdrojů. Teorie v tomto ohledu vymezuje jako klíčovou formální právní 

autoritu k tvorbě veřejně politických rozhodnutí, dále veřejné mínění a veřejnou 

podporu, informace, znalosti, mobilizovatelné sympatizanty a podporovatele, schopnost 

zručného vůdcovství a rovněž dostatek finančních prostředků. (Sabatier, 2007) Autoři 

oblast hodnot dále rozpracovávají rozlišením tří základních úrovní, které od sebe 

vzájemně dělí různá úroveň jejich rezistence vůči změnám. Nejhlouběji zakořeněné jsou 

tzv. deep core beliefs. Jedná se o fundamentální postoje jednotlivce, týkající se představ 

a vnímání hodnot jakými jsou například svoboda či rovnost. Policy core beliefs 

disponují již menší mírou odolnosti, jedná se o veřejněpolitické postoje daného aktéra, 

zahrnující perspektivu, ze které nahlíží na danou politiku jako celek, představy o jejím 

směřování či důležitosti. Secondary beliefs se vztahují ke specifickým představám o 
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tom, jakými nástroji by měly být řešeny. Tato přesvědčení jsou v porovnání 

s předešlými dvěma kategoriemi nejvíce náchylná ke změnám.  

 Ke změně politiky, resp. změně v rámci jedné ze tří výše specifikovaných úrovní 

přesvědčení, může dle Sabatiera a Weibleho (2007) dojít několika způsoby. Jednou 

z cest je tzv. na politiku orientované učení, které vychází ze zkušeností nebo nových 

informací související s předmětem revize. Jedná se o poměrně časové náročný proces, 

který však může vést k relativně stálé změně dosavadních přesvědčení. Ke změně 

stávající politiky mohou vést rovněž události vnější subsystému, jako jsou obraty na 

úrovni širších ekonomických podmínek či rozložení politických sil. Revidovaná verze 

ACF přichází s alternativou ve formě interní události odehrávající se v rámci samotného 

subsystému a tzv. vyjednaných dohod, v rámci kterých je pozornost orientována 

především identifikaci podmínek, za nichž může při absenci alternativních cest ke 

změně k posunu politiky dojít. 

 Ačkoliv ACF představuje poměrně koherentní rámec pro zprostředkování 

komplexního náhledu na proces tvorby a změny politiky, její kritici se staví negativně 

zejména vůči důrazu, který je kladen na roli hodnotových orientací. Ta podle teorie 

ovlivňují jak jednání jednotlivých aktérů, tak souvisí i se samotným vznikem 

advokačních koalic, jejichž základy stojí právě na sdílených přesvědčeních jejich členů. 

Oponenti pochybují o předpokladu teorie, podle něhož činí aktéři rozhodnutí spíše 

s ohledem na své názory a hodnoty, než za účelem dosažení prospěchu a prosazení 

vlastních zájmů. (Schlager a Blomquist, 1998) 
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5. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 
 

 Na poli sociálně-právní ochrany dětí existuje značný nesoulad v užívaných 

termínech a definicích, který patrně vyplývá z výrazné fragmentace na centrální úrovni 

řízení. Sjednocení terminologie bylo formulováno jako jeden z požadavků Národního 

akčního plánu k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti. Považuji tudíž 

za podstatné specifikovat pojmy vztahující se k diskutované tematice tak, jak jsou pro 

účely této práce používány. 

 

Ohrožené dítě 
27

 

Hlavním předmětem diskutované novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí, 

jakožto i s ní související politiky, jsou ohrožené děti. Vzhledem k tomu, že konkrétní 

situace dítěte, stejně tak jako charakter jeho ohrožení může nabývat různých forem a 

jako takové mít kořeny ve vysoce individuální sadě příčin se specifickými důsledky, 

bývá k definici ohroženého dítěte obvykle přistupováno poměrně opatrně. Důvodem je, 

aby vymezení bylo schopno obsáhnout veškeré možné alternativy jeho ohrožení, stejně 

tak jako jeho příčiny a následky. Takovému pojetí odpovídá rovněž vymezení, které je 

součástí Návrhu opatření k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti – 

základní principy (2009). V jeho rámci je ohrožené dítě chápáno jako „dítě, které nemá 

uspokojeny nebo s předpokladem nenaplnění základních potřeb biologických, 

psychických, emocionálních, sociálních a duchovních. (...) Lze říci, že každé dítě je 

potenciálně ohrožené více či méně. Hranici nelze striktně stanovit, faktorů ohrožení je 

mnoho, zrovna tak jejich intenzita a rozvinutí.“ Při posuzování míry ohrožení dítěte je 

nutné přistupovat individuálně a brát při tom ohled na principy zakotvené v Úmluvě 

OSN o právech dítěte, k jejímuž dodržování se Česká republika zavázala. (MPSV, 

2008) Z definice vyplývá důraz na osobní přístup vůči ohroženému dítěti a na 

mezinárodní lidskoprávní dimenzi problematiky. 

 Z legislativního hlediska
28

 jsou jako ohrožené chápány děti, na něž se zaměřuje 

sociálně-právní ochrana. Může se jednat o děti, jejich rodiče buď zemřeli, nebo neplní či 

zneužívají svá rodičovská práva a odpovědnost z nich plynoucí. Dále o děti, které byly 

                                                 
27

 Dítětem se pro účely sociálně-právní ochrany rozumí každá lidská bytost mladší 18 let, pokud není 
zletilosti dosaženo dříve. Podle občanského zákoníku se zletilosti nabývá dovršením osmnáctého roku 
věku. Výjimkou je uzavření sňatku, nejdříve však od 16 let věku. (Bubleová a kol., 2011) 
28

 Podle §6 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí 
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svěřeny do péče jiné fyzické osoby, která ve vztahu k dítěti neplní adekvátně své 

povinnosti. Případně o děti, na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, 

lidskou důstojnost či mravní vývoj. Příčiny ohrožení však mohou spočívat i v jednání 

samotného dítěte. Jako hodná zásahu se podle zákona jeví situace, kdy dítě soustavně 

zanedbává školní docházku, požívá alkohol nebo návykové látky, dopouští se 

opakovaně útěků od osob odpovědných za jeho výchovu, spáchalo čin, který by jinak 

byl trestným činem nebo opakované přestupky. 

 

Ohrožená rodina 

Národní zpráva o rodině (MPSV, 2004) vymezuje rodinu s ohledem na její 

základní funkce. Z této perspektivy je pak na dysfunkční, resp. ohroženou rodinu 

nahlíženo jako na rodinu, jež plní buď nedostatečně či zcela neplní jednu či více z 

následujících základních funkcí
29

:  

 socializačně-výchovnou, která se orientuje na přípravu dítěte na život a začlenění 

do společnosti  

 emocionální, tj. podpůrnou a kohezivní 

 ekonomicko-zabezpečovací týkající se materiálního zabezpečení členů rodiny  

Pokud daná rodina nedisponuje adekvátními kapacitami, které by jí umožnily, aby se 

s danými okolnostmi vypořádala sama, vstupuje do situace stát, který se snaží 

prostřednictvím nástrojů sociálně-právní ochrany přispět k nalezení řešení. (Nadace 

Sirius, 2008) 

Nejlepší zájem dítěte 

Za přední hledisko veškerých aktivit realizovaných na poli péče o ohrožené děti 

je v článku 3 Úmluvy OSN o právech dítěte označen zájem dítěte, který rovněž 

představuje jedno z východisek české sociálně-právní ochrany dětí.
30

 Národní akční 

plán k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti na období 2009-2011 

nahlíží na nejlepší zájem dítěte jako na stav, „kdy je zachována životní úroveň a 

podmínky, nezbytné pro jeho zdravý tělesný, duševní, duchovní, mravní a sociální rozvoj 

                                                 
29

 Typologie dle J. Dunovského (1999) zahrnuje mimo uvedené ještě funkci biologickou, která je ovšem 
v této souvislosti vynechána (viz Národní zpráva o rodině). 
30

 Právně ukotveno v §5 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí 
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a je chráněno právo dítěte na plný a harmonický rozvoj jeho osobnosti a schopností“. 

Faktické prosazování tohoto zásadního principu v realitě však podléhá celé řadě selhání. 

Jak je zmíněno v Návrhu opatření k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené 

děti z roku 2009, není výjimkou, že v průběhu hledání adekvátního řešení situace rodiny 

či dítěte, je nedostatečně brán v potaz jak na hlas dítěte, tak jeho rodiny. Celý proces je 

podle zjištění uvedených v dokumentu často navíc zatížen stereotypním jednáním a 

rozhodováním. 

Sociálně-právní ochrana dětí 

Smysl existence sociálně-právní ochrany dětí spočívá v poskytování ochrany 

nezletilým dětem, jakožto osobám, které vyžadují zvýšenou pozornost, neboť čelí 

vzhledem ke svému věku a dalším faktorům zvýšenému riziku ohrožení. Činnosti 

související s výkonem sociálně-právní ochrany dětí má na starosti stát, resp. státní 

orgány a další fyzické a právnické osoby na základě platného pověření. Účelem těchto 

aktivit je zabezpečit ochranu dítěte s ohledem na jeho nejlepší zájem a zdravý a 

harmonický vývoj jeho osobnosti. (Tomeš, 2009) 

Podle ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí
31

, se sociálně-právní 

ochranou dětí míní: 

 ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu, 

 ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění, 

 působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny. 

Česká republika je kromě ukotvení ve vlastním právu k adekvátnímu výkonu 

sociálně-právní ochrany dětí také vázána několika mezinárodními konvencemi, k nimž 

v minulosti přistoupila. Jedná se zejména o Listinu základních práv a svobod, v níž jsou 

v rámci článku 32 děti a mladiství definováni jako osoby hodné zvláštní ochrany, kterou 

je nutné zaručit. Na ochranu dětí před celou řadou negativních jevů odkazuje v řadě 

svých principů také Úmluva o právech dítěte. 

 

 

                                                 
31

 Upraveno v §1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. 
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Orgán sociálně-právní ochrany dětí (dále OSPOD) 

Ačkoliv v hierarchii systému péče o ohrožené děti stojí nad OSPOD kromě 

MPSV rovněž krajské úřady, jejich role má spíše koordinační a metodický charakter. 

OSPOD, resp. krajské a obecní úřady a úřady obcí s rozšířenou působností, tak drží ve 

svých rukou výkon valné většiny kompetencí a to zejména ve vztahu k přímé práci 

s klienty. Své klíčové postavení získaly před více než deseti lety v souvislosti 

s decentralizačními procesy, ke kterým v rámci veřejné správy v České republice tehdy 

docházelo. Typickým rysem těchto orgánů je, že v jejich pravomocech je v rámci 

jednotlivých případů rozhodovat jak o ukládání podpůrných, tak represivních opatření. 

(Folda a kol., 2009a) Dle ustanovení zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně 

dětí se OSPOD věnuje poskytování preventivní a poradenské činnosti včetně nařízení 

odborné pomoci. V jeho kompetencích je ukládání výchovných opatření, podávání 

návrhů k soudu a to za účelem zbavení rodičů jejich rodičovských práv a povinností, 

vydání předběžného opatření nebo nařízení, prodloužení či zrušení ústavní výchovy. 

OSPOD může rovněž figurovat jako opatrovník a poručník dítěte. Rozhoduje o svěření 

do péče při osvojení i pěstounské péči a má na starosti také další související agendu 

včetně zprostředkování osvojení a pěstounské péče.  

 

Služby pro ohrožené děti a rodiny 
 

 Službami pro ohrožené děti a rodiny jsou v této práci v souladu s vymezením 

uvedeným v Národním akčním plánu k transformaci a sjednocení systému péče o 

ohrožené děti 2009-2011 míněny veškeré terénní, ambulantní, pobytové a kombinované 

služby, při kterých je přímo pracováno s ohroženou rodinou a dítětem. Výkon valné 

většiny těchto služeb podléhá standardizaci specifikované v rámci zákona č. 108/2006 

Sb., o sociálních službách, kde jsou uvedena konkrétní kritéria v podobě kvalitativních a 

kvantitativních požadavků.
32

  

Systém péče o ohrožené děti 

Systémem péče o ohrožené děti je v této práci míněna soustava institucí, které se 

podílejí na řešení problému ohroženého dítěte. Na činnostech uskutečňovaných v rámci 

systému péče o ohrožené děti se podílí ministerstva, krajské a místní samosprávy, 
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zařízení ústavní péče a rovněž nestátní subjekty v podobě neziskových organizací. Stát 

se dále zaobírá problematikou adopcí, pěstounské péče či zařízení rodinného typu
33

. 

(Nadace Sirius, 2008) Na centrální úrovni spadá péče o ohrožené děti do gesce pěti 

ministerstev, resp. Ministerstva práce a sociálních věcí (dále MPSV), Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy (dále MŠMT), Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva 

vnitra a Ministerstva spravedlnosti
34

. Vertikální dimenze systému péče o ohrožené děti 

je charakterizována aktivitami dotčených orgánů státní správy, institucí působících na 

regionální úrovni, které působí jako koordinační a metodické orgány a lokální 

samosprávy, v jejímž rámci dochází k přímému výkonu sociální a terénní práce. 

(MPSV, 2008) 

 

Náhradní péče  

Pojem náhradní péče je v této práci užíván jako termín zastřešující dvě základní 

formy náhradní péče o dítě, tedy náhradní rodinnou péči a ústavní péči, která zahrnuje 

veškerou péči poskytovanou v rámci institucionálních zařízení včetně zařízení pro děti 

vyžadující okamžitou pomoc. (MPSV, 2006)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
32

 V rámci novely zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně byly následně stanoveny standardy 
kvality práce a závazné postupy také pro činnost orgánů sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD). 
33

 Těmito jsou míněna bývalá zařízení pro výkon pěstounské péče (např. SOS vesničky). Institut zařízení 
pro výkon pěstounské péče byl zrušen přijetím novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Nově se 
zařízení tohoto typu dostávají do pozice tzv. pověřených osob. 
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Obr. 2: Systém náhradní péče 

 

 

 

Zdroj: Středisko náhradní rodinné péče (www.nahradnirodina.cz) 

Ústavní péče 

Ústavní a ochranná výchova je vymezena opatřeními zákona 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. Mezi tato 

zařízení dle dané legislativní úpravy náleží diagnostické ústavy pro děti a mládež, dále 

dětské domovy pro děti od tří let, dětské domovy se školou a výchovné ústavy pro 

mládež. Zvláštním typem zařízení, která poskytují preventivně výchovnou péči, jsou 

pak střediska výchovné péče
35

.  

                                                                                                                                               
34

 Podrobnosti ohledně kompetencí jednotlivých ministerstev, jakožto i ostatních zainteresovaných 
institucí, jsou uvedeny v rámci analýzy aktérů. 
35

 Postavení a funkce středisek výchovné péče vymezuje Hlava III zákona č. 109/2002 Sb. Činnost 
zbývajících zařízení je upravena v rámci Hlavy II příslušného zákona.  
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Institucionální péče o nejmladší děti je zajišťována v kojeneckých ústavech a 

dětských domovech pro děti do tří let věku, jejichž existence je legislativně ukotvena 

v zákoně č. 20/1966 Sb., o péči a zdraví lidu. Metodicky jsou tato zařízení vedena 

Ministerstvem zdravotnictví na základě metodického pokynu č. 24039/2005.  

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (dále ZDVOP) se orientují na 

poskytování ochrany a pomoci „dítěti, které se ocitlo bez jakékoliv péče nebo jsou-li 

jeho život nebo příznivý vývoj vážně ohroženy, jde-li o dítě tělesně nebo duševně týrané 

nebo zneužívané anebo o dítě, které se ocitlo v prostředí nebo situaci, kdy jsou 

závažným způsobem ohrožena jeho základní práva“
36

. Tato zařízení jsou legislativně 

vydělena z hlavního proudu zařízení institucionální péče, přičemž jejich status a činnost 

jsou stanoveny v rámci zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění 

pozdějších předpisů.  

Jak je nastíněno ve schématu výše, součástí systému náhradní péče jsou také 

zařízení sociálních služeb, kde je poskytována zvláštní péče dětem s postižením. Tato 

zařízení jsou v gesci MPSV a řídí se ustanovením zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách. 

Náhradní rodinná péče  

Náhradní rodinnou péčí je míněna péče o děti, která je jim poskytovaná v jiné 

rodině, než jejich vlastní, resp. biologické, případně ve skupině, která se rodinnému 

uspořádání přibližuje
37

. (Dunovský, 1999) Mezi formy náhradní rodinné péče tak, jak 

jsou uvedeny ve schématu, patří péče jiné fyzické osoby než rodiče, osvojení, 

poručenství s péčí či pěstounská péče. Vyžaduje-li to zájem dítěte, může soud podle §45 

zákona o rodině
38

 svěřit dítě do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče, přičemž při 

výběru vhodné osoby dá soud přednost zpravidla příbuznému dítěte. Alternativně je 

možné svěřit dítě do péče fyzické osobě coby pěstounovi. Smyslem pěstounské péče je 

umožnit dítěti, které z právních, zdravotních nebo sociálních důvodů žije mimo vlastní 

rodinu a u nějž nepřichází v úvahu osvojení, žít a vyrůstat v rodinném prostředí. 

Biologičtí rodiče přitom nadále zůstávají nositeli práv a povinností, pokud nebyli již 

                                                 
36

 Důvodová zpráva k novele zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí 
37

 Například náhradní rodinná péče poskytovaná v rámci bývalých zařízení pro výkon pěstounské péče. 
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dříve zbaveni rodičovských práv. V takovém případě figuruje pěstoun současně jako 

opatrovník dítěte. (Dunovský, 1999) Na pěstounskou péči lze nahlížet jako na státem 

zprostředkovanou, řízenou, kontrolovanou a finančně podporovanou formu náhradní 

výchovy v rodině nebo v prostředí, které rodinu připomíná. (MPSV, 2004) Řada 

parametrů, které tento typ péče charakterizují, se stala předmětem změn v rámci novely 

zákona o sociálně-právní ochraně dětí. 

Péči v náhradní rodině se dítěti může dostat rovněž prostřednictvím adopce. Jde 

o faktické přijetí osvojovaného dítěte ze strany osvojujících rodičů za vlastní. 

(Dunovský, 1999) Tento způsob péče je vhodný obzvláště pro děti přirozeně osiřelé. 

(MPSV, 2004) Adopcí se oproti pěstounské péči zásadním způsobem mění vztahy 

dítětem a jeho biologickými rodiči, neboť „osvojení je možné pouze u tzv. právně 

volného dítěte. Právní uvolnění vznikne souhlasem rodičů nebo jeho opatrovníka 

s osvojením dítěte. Bez jejich souhlasu je osvojení možné, jestli rodiče byli soudem 

pravomocně zbaveni rodičovských práv.“ (Dunovský, 1999) V tomto aspektu spočívá 

klíčový rozdíl mezi adopcí a pěstounskou péčí. Nicméně, v České republice není 

výjimkou, že se řada potenciálních pěstounů uchází o přijetí dítěte do pěstounské péče 

z důvodů časové a procesní náročnosti osvojení. 

„Adoptovat dítě je poměrně složité po právní stránce, takže tou pěstounskou péčí 

si myslím, že hodně lidí právě řešilo to, že chtěli dítě adoptovat, ale potom viděli, jak je 

to složité, tak si ho vzali do pěstounské péče.“ (rozhovor Hazdrová) 

 Český právní řád rozeznává kromě výše zmíněných variant rovněž institut 

poručenství. Forma péče o dítě na této bázi nezakládá poručníkovi vyživovací 

povinnosti vůči dítěti, ba ani povinnost o něj osobně pečovat. Poručenství je tudíž 

chápáno jako forma náhradní rodinné péče pouze v případě, kdy poručník o dítě osobně 

pečuje.
39

 (MPSV, 2004) 

 

 

                                                                                                                                               
38

 Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb., který nabude účinnosti 1. 1. 2014, nahradí stávající zákon o 

rodině. 
39

 Tato situace nastává často v případě, kdy je právně volné dítě svěřeno do pěstounské péče a pěstoun 
se tudíž stává současně i jeho poručníkem. 
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6. PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI V JAKO VEŘEJNĚ-
POLITICKÝ PROBLÉM  
 

6.1 Historický vývoj 

 

 Péče o ohrožené děti nepředstavuje v rámci veřejných diskusí nikterak nové 

téma. Na našem území prošla velice rozmanitým vývojem a její historické kořeny sahají 

až do druhé poloviny 16. století, kdy byl založen Vlašský špitál, jeden z nejstarších 

ústavů, který poskytoval ochranu sirotkům a dětem z chudých poměrů. Vydáním 

říšského domovského zákona č. 105 byl v českých zemích roku 1863 položen 

institucionální základ péče o ohrožené děti. (Bubleová a kol., 2011a) V souladu 

s opatřeními tohoto zákona byla dětem poskytována náhradní péče v rámci ústavů, resp. 

sirotčinců, dětských domovů, azylových domů či útulků, alternativně žily děti 

v pěstounské péči. (Novotná a kol., 2002) Tehdejší celková koncepce pěstounské péče 

se však ani zdaleka neblížila dnešnímu pojetí tohoto institutu. Pěstounská péče byla 

realizována coby součást chudinské péče a tomu odpovídalo jak její chápání ze strany 

pěstounů, tak i život dětí v náhradním rodinném prostředí. Přijaté děti tak byly mnohdy 

využívány jako levná pracovní síla, přičemž na osobní ani materiální způsobilost 

k výkonu pěstounské péče se nebral ohled. (Musil, 2005)  

Počátkem 20. století se v souvislosti se změnami v legislativě  postupně 

pěstounské péči začalo dostávat větší finanční podpory
40

 a došlo ke zlepšení postavení 

dětí umístěných v náhradní péči
41

. V meziválečném období se náhradní rodinná péče 

dále rozvíjela. „S ohledem na potřeby jednotlivých dětí byla nejrozvinutější forma 

umístění adopce a individuální pěstounská péče nebo rodinné kolonie, které připomínají 

současné dětské domovy rodinného typu.“ (Bubleová a kol., 2011a) Vnímání funkce 

pěstounské péče prošlo během těchto let výraznými změnami. Větší pozornost byla 

nově soustředěna na proces výběru pěstounů, konkrétně pak na jejich tělesné, duševní, 

mravní kvality, jakožto i jejich stávající materiální zabezpečení. Řada pěstounů se v té 

době věnovala péči o svěřené děti bez toho, aby za tuto činnost pobírali finanční 

příspěvek. Výkazy činnosti za rok 1942 udávají, že za plat bylo u pěstounů umístěno 

3492 dětí a zdarma 4175 dětí (Musil, 2005)  

                                                 
40

 Roku 1902 byl zemským výborem v Čechách založen zemský sirotčí fond, z jehož prostředků byl 
poskytován příplatek na děti v cizí péči. 
41

 Roku 1921 byl vydán zákon č. 265 o ochraně dětí v cizí péči 
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Po skončení druhé světové války se odehrály v rámci širších politicko-

společenských poměrů zásadní změny. Ty byly reflektovány rovněž na poli péče o 

ohrožené děti. Dosavadně budovaný systém s důrazem na péči v rodinném prostředí 

doznal dramatických změn, kdy došlo k faktickému zrušení pěstounské péče a více než 

pět tisíc dětí přišlo o své domovy. Ideálem se stala kolektivní péče poskytovaná 

v rozsáhlých ústavních zařízeních
42

. Tento přístup začal záhy narážet na kritiku ze 

strany odborníků, která postupně sílila v průběhu 60. let. V té době vzniklo několik 

významných studií varujících před negativními dopady ústavní výchovy na vývoj a 

pozdější život dítěte
43

. V reakci na zjištěné skutečnosti byly zaváděny alternativy 

institucionální výchovy v podobě SOS dětských vesniček
44

. (Bubleová a kol., 2011a) 

Došlo taktéž k výraznému posunu v legislativní oblasti a to přijetím zákona č. 94/1963 

Sb., o rodině., jehož ustanovení umožnila bez omezení svěřit dítě do výchovy jiné 

fyzické osoby než rodiče, jestliže tento občan poskytuje záruku jeho řádné výchovy 

dítěte. Tímto opatřením byl opětovně od svého zrušení v roce 1951 obnoven institut 

pěstounské péče. (Novotná a kol., 2002) Současný trend ve vývoji péče o ohrožené děti 

v České republice v sobě odráží jak mezinárodní dimenzi ve formě závazků vyplývající 

z mezinárodních konvencí, které se Česká republika zavázala plnit
45

, tak i určité prvky 

historického kontextu, ve kterém se vyvíjela. 

 

„Z historického hlediska tady existoval poměrně přebujelý systém zařízení ústavní péče 

a je velmi složitý nějaký kapacity, který jsou nastavený, nějakým způsobem omezovat, 

rušit.“ (rozhovor Macela) 

 

6.2 Strategie a koncepce MPSV 

Transformace systému péče o ohrožené děti v České republice je předmětem 

veřejně-politických debat prakticky od vzniku samostatného státu na počátku 90. let. 

V minulosti bylo přistoupeno k řadě změn, avšak ty byly téměř vždy dílčího charakteru, 

bez aspirace na širší systémovou přeměnu. Vytvoření komplexní právní úpravy 

dlouhodobě komplikuje značné rozmělnění kompetencí jak na horizontální úrovni mezi 

jednotlivými zainteresovanými rezorty, tak ve vertikální dimenzi co do vztahů mezi 

                                                 
42

 V souladu s opatřeními zákona č. 69/1952 Sb., o sociálně-právní ochraně mládeže. 
43

 Pravděpodobně nejznámější je v tomto ohledu dílo o psychické deprivaci profesora Zdeňka Matějčka a 
profesora Josefa Langmeiera. 
44

 První SOS dětská vesnička na našem území byla založena roku 1969 v Karlových Varech – Doubí. 
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centrální státní správou, kraji a místní samosprávou. (MPSV, 2008). Kromě toho se 

daná politika vyznačuje poměrně širokou škálou dotčených aktérů, kteří jsou nositeli 

konkrétních představ o fungování a povaze systému, jež se mezi sebou odlišují již na 

samotném počátku, tedy ve své filosofii a základních prioritách. (MPSV, 2009b) Tato 

skutečnost je podrobněji ilustrována v rámci analytické části této práce při výkladu 

perspektiv dotazovaných aktérů. Zatím nejrozsáhlejší změny uskutečněné v této oblasti 

jsou spojeny s nedávným přijetím novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí, jejíž 

opatření pokrývají řadu klíčových prvků systému. Tvorbě novely předcházelo období, 

během kterého se vládní subjekty, v čele s MPSV, zaměřily na systematickou přípravu 

analytických, později koncepčních a strategických materiálů s cílem vytvoření 

adekvátní informační platformy pro následnou diskusi ohledně potřebných změn a 

žádoucího stavu systému. 

Prostor pro debatu o celkové úpravě koncepce systému péče o ohrožené děti byl 

otevřen zpracováním Analýzy současného stavu institucionálního zajištění péče o 

ohrožené děti v roce 2008, která prostřednictvím výkladu dosavadně uplatňovaných 

principů podala obraz o stavu systému a vytvořila tak podklad pro konstrukci budoucích 

legislativních opatření. Jejím výstupem je označení roztříštěnosti agendy péče o 

ohrožené děti za základní nedostatek, ze kterého vyplývá mnoho dalších dílčích selhání. 

Studie doporučuje zlepšení koordinace aktivit, řízení a kontroly participujících institucí, 

sjednocení metodických postupů a financování, posílení orientace na preventivní služby 

a terénní sociální práci či větší prostor pro rozvoj náhradní rodinné péče. (MPSV, 2008) 

Na tuto analýzu bylo navázáno Návrhem opatření k transformaci a sjednocení 

systému péče o ohrožené děti – základní principy, který „obsahuje zásadní koncepční 

změny, snad nejvýznamnější za posledních 20 let“ (Folda a kol., 2009a). Tato strategie 

je průlomová zejména z hlediska vyjádření ochoty jednotlivých zainteresovaných 

resortů ke vzájemné spolupráci. Výrazem této vůle je skutečnost, že se součástí 

dokumentu stal návrh na vytvoření meziresortní koordinační skupiny pro transformaci. 

Kromě nedostatků uvedených v předešlé analýze, jsou v návrhu zmíněny další problémy 

související s lidskými zdroji a specifikací roztříštěnosti systému na horizontální i 

vertikální úrovni. Poprvé je rovněž nastíněn cílový stav, ke kterému by měly 

připravované kroky směřovat. Ve vlastní formulaci dokumentu se odráží příklon 

                                                                                                                                               
45

 Klíčové je v tomto směru zejména dodržování principů Úmluvy OSN o právech dítěte. 
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k preventivním opatřením na úkor umístění dítěte do ústavní výchovy, která je chápána 

jako krajní a dočasné řešení situace dítěte. Cílem je minimalizace délky pobytu dítěte 

v zařízení a jeho následné navrácení do původní či náhradní rodiny. (MPSV, 2009b)  

Vytyčené cíle pak doznaly další specifikace v Národním akčním plánu 

k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti na období 2009-2011. Náleží 

mezi ně zvýšení kvality služeb a práce s ohroženou rodinou, unifikaci metodiky a 

snížení počtu dětí, které jsou dlouhodobě umístěny v ústavní péči. V dokumentu je dále 

vymezen podrobnější harmonogram činností orientovaných k dosažení jednotlivých 

cílů. Částečnou inspiraci pro specifikaci jednotlivých nástrojů, zejména ve vztahu 

k rozvoji multidisciplinární spolupráce, představovaly poznatky obsažené ve 

společném projektu Ministerstva vnitra, MPSV a Ministerstva spravedlnosti, tzv. 

Systému včasné intervence, který se zaměřuje na prevenci sociálně-patologického 

chování u ohrožených dětí, a tudíž je s diskutovanou problematikou úzce spjatý. 

(MPSV, 2009a)  

Hodnocení změn, které byly dle požadavků definovaných v Národním akčním 

plánu dosavadně učiněny, byl věnován prostor v Průběžné zprávě o plnění Národního 

akčního plánu k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti na období 

2009-2011. Zpráva konstatuje, že k dílčím pokrokům došlo ve všech dotčených 

oblastech, avšak nadále přetrvávají neshody o konkrétní povaze transformace mezi 

klíčovými aktéry na centrální úrovni. (MPSV, 2010) 

Dokumentem, jehož obsah velkou měrou taktéž přispěl k formování směru, 

kterým se v současnosti ubírají opatření systému péče o ohrožené děti, je Národní 

strategie ochrany práv dětí z roku 2012. Přímo k diskutované oblasti se vztahují dva z 

dílčích formulovaných cílů. Jedná se v prvním případě o doporučení rozvíjet náhradní 

rodinnou, resp. pěstounskou péči za účelem redukce počtu dětí umísťovaných do 

institucionálních zařízení. Strategie dále vytyčuje klíčové aktivity, na které je třeba se 

zaměřit. Hovoří především o profesionalizaci pěstounství, rozvoji zázemí pro pěstouny 

jak na úrovni hmotného zabezpečení, tak i služeb. Druhý dílčí cíl souvisí s přesunem 

těžiště sociálně-právní ochrany směrem od následné péče s preferencí ústavní výchovy 

k poskytování preventivních a terénních služeb. Konkrétní aktivity se týkají především 

změn ve fungování a organizaci stávajících institucionálních zařízení, u nichž je 

doporučován zásadní obrat v dosavadní filosofii a charakteru služeb, které zajišťují. 



46 

 

Zařízení by se měla orientovat na specializaci péče a na podporu rodin prostřednictvím 

spíše ambulantních než pobytových služeb. (MPSV, 2012b)  

Prozatím posledním významným dokumentem vypracovaným na ministerské 

úrovni je Akční plán k naplnění strategie ochrany práv dětí 2012-2015, který detailně 

rozpracovává návrhy obsažené v předchozích strategiích. Vymezuje konkrétní aktivity, 

indikátory jejich plnění, odpovědné instituce, očekávané náklady a jejich zdroje včetně 

časového harmonogramu. (MPSV, 2012a) Novela zákona o sociálně-právní ochraně 

dětí navazuje na myšlenky obsažené v Akčním plánu a představuje právní oporu pro 

úkoly, které byly v jeho rámci stanoveny. 

Tabulka 3: Přehled klíčových strategií a koncepcí MPSV 

Rok vydání Název dokumentu 

       2008 
Analýza současného stavu institucionálního zajištění péče o 

ohrožené děti 

2009 
Návrh opatření k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené 

děti – základní principy 

2009 
Národní akční plán k transformaci a sjednocení systému péče o 

ohrožené děti na období 2009-2011 

2010 
Průběžná zpráva o plnění Národního akčního plánu k transformaci a 

sjednocení systému péče o ohrožené děti na období 2009-2011 

2012 Národní strategie ochrany práv dětí 

2012 Akční plán k naplnění strategie ochrany práv dětí 2012-2015 

Zdroj: Autorka, 2013 

 

 

6.2 Výzkumné projekty a publikace VÚPSV 

 

 Tvorba koncepčních a strategických materiálů ze strany vládních subjektů, resp. 

MPSV, byla ve stejném časovém úseku doprovázena zpracováním studií v rámci 

Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, významné veřejné výzkumné instituce 

orientované na otázky týkající se rodiny, sociální ochrany, rovných příležitostí, trhu 

práce, nezaměstnanosti a mezd či teorií sociální politiky. Různé aspekty systému 
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sociálně-právní ochrany dětí se v daném období staly předmětem hned několika 

výzkumných projektů a publikací. 

 Cílem Analýzy současného stavu v oblasti terénní činnosti orgánů sociálně-

právní ochrany dětí a stanovení optimálních podmínek výkonu sociálněprávní ochrany 

dětí ve vazbě na počet klientů z roku 2009 bylo zjistit, jaký je rozsah a povaha činností 

pracovníků OSPOD vyplývající jak z povinností jim vymezených v zákoně, tak ze 

samotné praxe a postihnout tak faktickou míru vytíženosti těchto pracovníků, která bývá 

v souvislosti s výkonem jejich agendy často skloňována. Výsledky analýzy potvrdily 

dohady o nedostačující personální kapacitě příslušných úřadů, kdy „rozdíl mezi 

reálnými a optimálními počty ostatních pracovníků vykonávajících sociálně-právní 

ochranu dětí je na úrovni 30 %, tj. dle požadavků vedoucích pracovníků by se měl počet 

úvazků těchto pracovníků v průměru zvýšit z 5,4 na 7 úvazků“. (Kuchařová, 2009)  

Výstupy této analýzy byly dále rozpracovány v rámci publikace Podmínky 

výkonu sociálně-právní ochrany dětí na úrovni obecních úřadů obcí s rozšířenou 

působností. Ve studii je nedostatek pracovníků OSPOD označen za celorepublikový 

fenomén, který omezuje preventivní činnost a terénní práci s ohroženými rodinami a 

dětmi. Na optimalizaci počtu pracovníků je nahlíženo jako na jediný způsob, 

prostřednictvím kterého je možné zajistit adekvátní výkon sociálně-právní ochrany dětí, 

jakožto i zvýšit její kvalitu. (Barvíková, J. a kol., 2010)  

 V témže roce byly zahájeny další tři výzkumné projekty, přičemž realizace 

jednoho z nich byla ukončena až v průběhu roku následujícího. V prvním případě se 

jednalo o projekt Zmapování ekonomické situace pěstounských rodin a zařízení pro 

výkon pěstounské péče, jehož uskutečnění bylo iniciováno za účelem zmapování 

ekonomické situace pěstounských rodin v rámci. (Kuchařová, 2010) Druhý z projektů, 

Ověření metodiky hodnocení situace dítěte a jeho rodiny v praxi, navázal ve svých 

cílech na jeden z klíčových požadavků Národního akčního plánu k transformaci a 

sjednocení systému péče o ohrožené děti na období 2009-2011 a jako takový byl 

zaměřen na přípravu a pilotní ověření jednotné metodiky sloužící k vyhodnocení situace 

ohroženého dítěte a rodiny. Při tvorbě metodických opatření byl kladen důraz na aspekt 

včasného zjištění případného ohrožení dítěte a celkové posouzení konkrétní situace. Dle 

závěrů studie spočívají limity implementace metodiky především v její časové 

náročnosti, která koliduje s již dříve identifikovaným problémem nedostatku personálu 
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v rámci příslušných orgánů. (Barvíková, J., 2010) V roce 2011 vyšla pod záštitou 

VÚPSV rovněž hodnotící zpráva analýzy systému péče o ohrožené děti, Zhodnocení a 

optimalizace řízení systému sociálně-právní ochrany (ohrožených) dětí a rodin ve 

vybraných regionech. Šetření bylo provedeno ve vybraných krajích České republiky, 

konkrétně pak v pobytových zařízeních, na OSPOD včetně dalších subjektů, jejichž 

činnost se orientuje na poskytování služeb pro ohrožené rodiny a děti. (Kuchařová, V. a 

Šťastná, A., 2011) 

 Prozatím posledním počinem s přímým odkazem na systém péče o ohrožené děti 

realizovaným v rámci VÚPSV je publikace Zařízení pro děti vyžadující okamžitou 

pomoc - umísťování dětí, podmínky péče o děti, financování provozu navazující na 

stejnojmenný výzkum. Cílem projektu bylo zmapování dosavadní praxe a provozu 

ZPDVOP, přičemž ze závěrů analýzy vyplývá, že v oblasti fungování jednotlivých 

zařízení existují významné rozdíly, zejména co do jejich kapacity. „Průměrná kapacita 

ZDVOP je 16 lůžek, u 3 zařízení není kapacita vyčleněna. Zařízení s více než 25 lůžky 

jsou výhradně ZDVOP při FOD
46

 (existují však i Klokánky FOD s nižší kapacitou), 

největší zařízení může poskytovat své služby až 48 dětem“. (Barvíková, J. a Paloncyová, 

J., 2012) V projektu byla pozornost zaměřena také na populaci dětí umístěných 

v daných zařízeních. V této souvislosti bylo zjištěno, že převážná většina dětí přichází 

do ZDVOP z biologických rodin, kdy pouze třetina z nich jsou rodiny úplné. Mezi 

nejčastější důvody přijetí dítěte do zařízení náleží nevyhovující bytové poměry či 

ekonomická situace rodiny. Podle získaných informací byla z těchto příčin do ZDVOP 

zahrnutých ve výzkumu přijata čtvrtina dětí. Tento stav je dle autorek analýzy 

důsledkem komplexu příčin. Souvisí s nedostatečnou politikou sociálního bydlení a 

samotné sociální politiky, či s rezervami v oblasti poskytování služeb preventivní péče o 

ohrožené děti a rodiny, které by zabránily jejich rozdělení. (tamtéž) 
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 Fond ohrožených dětí 
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Tabulka 4: Přehled výzkumných projektů a publikací VÚPSV 

 

Rok vydání Název projektu 

2009 

Analýza současného stavu v oblasti terénní činnosti orgánů sociálně-

právní ochrany dětí a stanovení optimálních podmínek výkonu 

sociálně-právní ochrany dětí ve vazbě na počet klientů 

2010 
Podmínky výkonu sociálně-právní ochrany dětí na úrovni obecních 

úřadů obcí s rozšířenou působností 

2010 
Zmapování ekonomické situace pěstounských rodin a zařízení pro 

výkon pěstounské péče 

2010 Ověření metodiky hodnocení situace dítěte a jeho rodiny v praxi 

2011 
Zhodnocení a optimalizace řízení systému sociálně-právní ochrany 

(ohrožených) dětí a rodin ve vybraných regionech 

2012 
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - umísťování dětí, 

podmínky péče o děti, financování provozu 

Zdroj: Autorka, 2013 

 

 

6.3 Další zdroje dat a informací 

 

Problematice péče o ohrožené děti se kromě výše zmíněných institucí věnuje 

v rámci svých studií, analýz a dalších projektů řada nestátních neziskových organizací 

působících na daném poli. Ve formulacích těchto dokumentů je obvykle upozorňováno 

na klíčové nedostatky systému, tak jak je ve svých strategických a koncepčních 

materiálech popisuje MPSV. Mimo to organizace občanského sektoru také často 

obohacují veřejnou diskusi dalšími poznatky, ve kterých reflektují své vlastní praktické 

zkušenosti. Tím zprostředkovávají hlubší náhled do problematiky z různých perspektiv 

a otevírají nová témata spolu s návrhy řešení současných nedostatků.  

Poměrně frekventovaným tématem jsou v tomto ohledu důvody umísťování dětí 

mimo vlastní rodinu. Podle údajů uvedených ve studii Děti z ústavů! (Bittner a kol., 

2007) stojí nejčastěji za odebráním dítěte z biologické rodiny sociální důvody, přičemž 

by se mělo jednat o více než polovinu případů. Tento fakt je úzce propojen 

s neadekvátně rozvinutým sektorem preventivních služeb pro ohrožené rodiny. 
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„My máme vlastně spoustu dětí, které se sem vlastně dostaly tak, že nebylo na nájemný, 

maminka neplatila, měla exekuce a teď jsou prostě tady.“ (rozhovor Johnová) 

 

S tímto tvrzením se ztotožňují autorky Rotreklová a Hofrová, které identifikují 

další dopady nedostatečné podpory biologických rodin a to v oblasti náhradní rodinné 

péče. S cílem snížení počtu dětí pobývajících v ústavních zařízeních se projevuje trend 

k jejich umísťování do náhradní rodinné péče, přičemž není v uspokojivém rozsahu 

hodnocena vhodnost tohoto typu péče pro konkrétní dítě. (Rotreklová a Hofrová, 2008) 

Neziskové organizace jako poskytovatelé širokého spektra následných služeb 

pro mladé lidi opouštějící ústavní výchovu trvale upozorňují na nepřipravenost těchto 

osob na zařazení do běžného života. Folda a kol. (2009b) uvádějí, že „v České republice 

chybí jasně definovaný, vnitřně provázaný a především funkční systém následné péče o 

mladé lidi odcházející z institucionální péče“. Kolem poloviny z nich se do několika let 

ocitne v dalším zařízení, nejčastěji na základě páchání trestné činnosti
47

. (Folda a kol., 

2009) 

Zpracování statistických dat, které odrážejí stav systému péče o ohrožené děti 

z kvantitativní perspektivy, se věnuje hned několik institucí, přičemž neexistuje žádný 

centrální orgán, který by zpracování relevantních dat koordinoval. Tato skutečnost je 

jedním z dalších projevů rozmělnění kompetencí mezi několik ministerských rezortů. 

Dostupné informační zdroje jsou v důsledku nekompatibilní, což značně komplikuje 

jejich následné využití. Nejzřetelnější jsou překážky související s odlišnou časovou 

dimenzí, se kterou je ve statistikách různě pracováno.  „Zatímco Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy zpracovává vlastní údaje v horizontu jednoho školního roku, 

Ministerstvo práce a sociálních věcí a další odpovědné instituce pracují s časovým 

obdobím kalendářního roku.“ (Folda a kol., 2009a) Je tudíž prakticky nemožné zjistit 

hodnoty konkrétních statistických ukazatelů, které by byly platné ke stejnému datu. 

Náhled na problematiku péče o ohrožené děti z kvantitativní perspektivy 

umožňuje několik zdrojů statistických dat. Na úrovni MPSV, nejvýznamnějšího 

ústředního orgánu státní správy pro péči o rodinu a děti, jsou kvantitativní data 

charakterizující oblast sociálně-právní ochrany dětí shrnuta v Ročním výkazu o výkonu 

sociálně-právní ochrany dětí, podle jejíchž údajů bylo během roku 2011 průběžně 
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 Konkrétně ve 41 procentech případů. 
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umístěno 1 646 dětí v rámci 59 ZDVOP. Kvantitativní ukazatele odkazující k různým 

oblastem sociální sféry včetně sociálně-právní ochrany dětí jsou obsaženy ve Statistické 

ročence z oblasti práce a sociálních věcí MPSV. Dle dostupných dat žilo k 31. 12. 2011 

celkem 14 976 dětí v náhradní rodinné péči
48

, přičemž během sledovaného roku bylo 

umístěno do náhradní péče rodinného typu dalších 3 198 dětí. 

 Statistický souhrn informací týkající se kojeneckých ústavů a dětských domovů 

pro děti do 3 let vypracovává Ústav zdravotnických informací a statistiky. Poslední 

periodická zpráva o Činnosti kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a 

dalších zařízení pro děti v roce 2011 hovoří o existenci 34 ústavních zařízení pro 

nejmenší děti, v rámci kterých bylo ke konci roku umístěno 1 428 dětí. 

 Rozsáhlé údaje kvantitativní povahy týkající se zařízení ústavní a ochranné 

výchovy zprostředkovává Ústav pro informace ve vzdělávání MŠMT. Celkový počet 

fungujících zařízení dosahoval ke konci školního roku 2010/2011 hodnoty 228, přičemž 

od školního roku 2003/2004 trvale stoupal. Ve školním roce 2008/2009 dosáhl počet 

zařízení svého vrcholu a od té doby nepatrně klesá v řádu jednotek. 

Tabulka 5: Souhrnné statistické údaje o počtu zařízení a dětí umístěných v ústavní 

péči 

Typ zařízení Počet zařízení Počet dětí 

Ústavní péče 
49

 
228 7397 

 Dětský domov 150 4628 

 Výchovný ústav 33 1445 

 Diagnostický ústav 14 564 

 Dětský domov se školou 31 760 

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 59 1646 
50

 

Kojenecké ústavy a dětské domovy pro děti  

do 3 let 34 1428 
51

 

Zdroj: Autorka, 2013 
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 Náhradní rodinnou péčí je míněna pěstounská péče, osobní péče poručníka a výchova jiné fyzické 
osoby než rodiče. 
49

 Počet dětí a zařízení evidovaných ke konci školního roku 2010/2011. 
50

 Celkový počet dětí, které byly v daných zařízeních umístěny v průběhu roku 2011. 
51

 Údaj platný ke konci roku 2011. 
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Evidence statistických údajů spolu s řadou provedených analýz a výzkumů 

poskytuje adekvátní informační základnu pro tvorbu koncepčních materiálů, které byly 

dosavadně ovšem platné spíše pro určité dílčí aspekty systému péče o ohrožené děti, než 

pro systém jako celek. Důvodem je zmíněná nevhodně řešená struktura kvantitativních 

dat, která omezuje obsažení problematiky jako celku v rámci komplexního 

strategického dokumentu, kterým by se vyjasnily stávající kompetence dotčených 

orgánů, jakožto i celkové směřování systému založené na shodě všech zainteresovaných 

rezortů. Nicméně je patrné, že péče o ohrožené děti dlouhodobě patří mezi témata 

veřejně-politického diskursu, kterým je věnován široký prostor na politické, odborné i 

praktické úrovni. V podobném duchu se nesl taktéž průběh tvorby novely zákona o 

sociálně-právní ochraně dětí, do něhož se zapojilo velké množství představitelů z řad 

zákonodárců, reprezentantů státních a regionálních institucí, neziskového sektoru včetně 

vedení a odborného personálu zařízení ústavní péče. Jejich konkrétní pozice v systému 

péče o ohrožené děti a role v procesu tvorby návrhu zákona jsou detailněji popsány 

v rámci následující kapitoly. 

  

„Podle mě jakoby prostor k tomu, abychom se vyjádřili, jsme měli. To bych možná 

brala jako příklad dobré praxe, jak by se to mohlo dělat.(...) Když mluvím za neziskový 

sektor, tak my jsme ten prostor určitě měli.“ (rozhovor Hazdrová) 
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7. KLÍČOVÍ AKTÉŘI POLITIKY PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI 
VE SVĚTLE NOVELY ZÁKONA O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ 
OCHRANĚ DĚTÍ 
 

 Analýza aktérů v této práci figuruje jako pomocná metoda, nicméně její role 

v rámci analýzy je poměrně významná, neboť právě na základě jejích výsledků jsem 

vymezila nejvýznamnější aktéry subsystému dané politiky s ohledem na jejich 

zainteresovanost ve vztahu k novele zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Adekvátní 

prostor jsem vymezila zejména těm subjektům diskutované politiky, na něž samotné, 

resp. jejich činnost přímo dopadají opatření novely zákona, jakožto i těm, kteří se 

účastnili procesu tvorby novely. Jejich deskripci jsem však zasadila do širšího kontextu 

tématu péče o ohrožené děti spolu s odkazy na další dotčené aktéry a nastíněním jejich 

vzájemných vztahů. V analýze je nejprve přiblížena pozice samotného objektu dané 

politiky, tedy ohrožených dětí, na což je navázáno popisem subjektů, které se na tvorbě 

a realizaci politiky podílejí. Prostou identifikaci a deskripci aktérů jsem doplnila, 

podobně jako Varvasovszky a Brugha (2000a), ilustrací postojů a míry vlivu, kterými 

aktéři ve spojitosti se sledovanou problematikou disponují. Veškeré údaje jsou následně 

shrnuty ve druhé části této kapitoly ve formě komentované matice analýzy aktérů. 

Při provádění analýzy aktérů jsem vycházela z informací získaných 

prostřednictvím studia veřejně-politických dokumentů, odborných publikací a článků, 

výzkumných zpráv a analýz, které jsem doplnila o reflexe dotazovaných respondentů a 

vlastní poznatky a zkušenosti. 

 Pro účely této analýzy je aktér chápán jako jednotlivec, skupina osob či 

organizace, jež se snaží o ovlivnění dané politiky, mají ze své pozice vliv na tvorbu 

rozhodnutí nebo se opatření dané politiky určitým způsobem dotýkají jich samotných. 

(Varvasovszky a Brugha, 2000b) 

 

7.1 Ohrožené děti jako objekt dané politiky 

 

 Ohrožené děti představují ústřední objekt diskutované politiky. Kořeny jejich 

ohrožení se mohou nacházet v samotné neexistenci biologické rodiny, nebo může být 

dítě naopak ohroženo právě v jejím kontextu. Je nezbytné, aby příslušná politika péče o 

ohrožené děti byla nastavena tak, aby dítě, které je určitými specificky danými 
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okolnostmi ohroženo, obdrželo péči sestávající z činností zacílených na adekvátní 

zajištění jeho potřeb, přičemž se považuje za žádoucí, aby bylo dítě do tohoto procesu 

aktivně zapojeno. (MPSV, 2008) Tento požadavek je ovšem v realitě mimořádně 

problematické naplnit, neboť ohrožené děti jsou osoby nezletilé disponující různou 

mírou rozumové vyspělosti. Tato skutečnost byla reflektována také při zkoumání role 

ohrožených dětí v procesu tvorby novely zákona. Navzdory tomu, že byly centrálním 

předmětem diskusí, se do nich jinak výrazně nezapojily. Částečnou výjimkou je v tomto 

ohledu Kruh mladých, který vznikl v průběhu debat o budoucí podobě zákona avšak ne 

jako přímá reakce na tyto události. Jedná se o neformální platformu mladých lidí, které 

strávily určitou část svého života v náhradní péči. Jako jeden z cílů seskupení bylo 

mimo jiné definováno úsilí o participaci na rozhodování v souvislosti se změnami v 

systému náhradní péče.
52

 Zjištěná fakta však napovídají tomu, že potenciál sdružení 

nebyl do současné doby nijak výrazně využit. Pro vysvětlení tohoto stavu se nabízí řada 

důvodů. Limity souvisejí, jak bylo naznačeno výše, s nízkým věkem cílové skupiny. 

Kromě toho zapojení do obdobně zaměřených aktivit často probíhá na zcela 

individuální úrovni a mnohdy z pochopitelných důvodů na anonymní bázi.
53

 Takto 

pojímaná role ohrožených dětí ve sledovaném subsystému politiky brání objektivnímu 

posouzení jejich mínění a nabytí adekvátního vlivu ve vztahu k probíhajícím změnám. 

Na ohrožené děti tak lze nahlížet jako na aktéra, který je primárním nositelem důsledků 

rozhodnutí, na jejichž formování má minimální vliv. 

 

7.2 Subjekty politiky péče o ohrožené děti 

7.1.2. Orgány centrální státní správy 

 

 Na tvorbě politiky a následné realizaci aktivit spojených s výkonem péče o 

ohrožené děti se podílejí orgány s celostátní, regionální i místní působností. (MPSV, 

2008) Na úrovni vlády České republiky jsou zřízeny poradní a pracovní orgány včetně 

Výboru pro práva dítěte, jehož činnost se vztahuje k námi diskutované problematice 

nejtěsněji. Výbor pro práva dítěte náleží mezi výbory Rady vlády pro lidská práva, 

poradní orgán vlády pro oblast ochrany lidských práv a základních svobod. Kromě toho, 

že se Výbor podílí na zpracování podnětů pro Radu za účelem dalšího rozvoje ochrany a 

podpory lidských práv, také monitoruje stav lidských práv a plnění mezinárodních 
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 Kruh mladých. http://www.kruhmladych.cz/ 
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závazků České republiky v rámci jejího území. Mezi členy Výboru se řadí zástupci 

dotčených ministerstev a státních orgánů spolu s představiteli odborné a občanské 

veřejnosti působících na poli ochrany práv dětí.
54

  

 Samotná vláda České republiky na problematiku péče o ohrožené děti odkazuje 

ve svém programovém prohlášení z roku 2010 v části týkající se opatření rodinné 

politiky, kde se zavazuje, že „že zlepší systém péče o ohrožené děti. Jedním z kroků 

bude větší motivace ke zvyšování počtu pěstounských rodin, například jejich 

profesionalizací“.
55

 

 Pro systém péče o ohrožené děti v České republice je na ministerské úrovni 

příznačná jeho rezortní roztříštěnost. Na fungování systému se v různém rozsahu 

kompetencí podílí pět ministerstev. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy má na 

starosti řízení a metodické vedení dětských domovů, dětských domovů se školou, 

diagnostických ústavů a výchovných ústavů, přičemž spolupracuje na tvorbě související 

legislativy. Do agendy Ministerstva zdravotnictví pak spadá vedení kojeneckých ústavů, 

dětských center a dětských domovů pro děti do tří let a to v souvislosti se zdravotními a 

zdravotně sociálními službami, které jsou dětem v těchto zařízeních poskytovány. 

Kompetence Ministerstva spravedlnosti se týkají zejména otázek prevence kriminality a 

vyšetřování trestné činnosti dětí a páchané na dětech. Ministerstvo vnitra má ve své 

kompetenci krajské a obecní úřady obcí s rozšířenou působností, jejichž součástí jsou 

také OSPOD, které jsou však metodicky vedeny MPSV. (Folda a kol., 2009b) Kromě 

toho se MV ve vztahu k systému péče o ohrožené děti zaobírá rodinnou legislativou, 

soudnictvím ve věcech mládeže a opatrovnických řízení. (Dvořák, 2007) Soudy 

disponují některými výlučnými pravomocemi, mezi něž náleží například omezení 

rodičovské zodpovědnosti. Většinu návrhů směřujících k soudu podávají obecní úřady 

obcí s rozšířenou působností, ačkoliv značnou část podnětů mohou zajišťovat i jiné 

subjekty. (Bubleová a kol., 2011a) 
56

 

 Na centrální úrovni systému rovněž figuruje Úřad pro mezinárodně právní 

ochranu dětí (dále ÚMPOD), podřízený orgán MPSV, který se zabývá mezinárodní 
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 Viz například iniciativa Vzkaz v lahvi realizovaná v rámci projektu Čí je dítě. 
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 http://www.vlada.cz/assets/ppov/rlp/vybory/pro-prava-ditete/Statut_1.pdf 
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 http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/dulezite-dokumenty/Programove_prohlaseni_vlady.pdf 
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 Výjimkou je v tomto ohledu podání návrhu na vydání předběžného opatření, ke kterému je podle §76 
občanského soudního řádu kompetentní pouze obecní úřad obce s rozšířenou působností. 
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dimenzí sociálně-právní ochrany dětí. Kromě reprezentace České republiky v rámci 

mezinárodních úmluv, agenda úřadu „zahrnuje vymáhání výživného do a z ciziny, 

zajišťování aktivit spojených s mezinárodním osvojením a občanskoprávními aspekty 

mezinárodních únosů dětí.“ (Bubleová a kol., 2011a) Nicméně, nositelem nejširších 

pravomocí v oblasti agendy péče o ohrožené děti a především pak sociálně-právní 

ochrany je Ministerstvo práce a sociálních věcí, které v této analýze reprezentuje 

klíčovou instituci působící na centrální úrovni systému. 

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 

 

 MPSV, zejména pak Odbor rodiny a ochrany práv dětí, ve srovnání se všemi 

ostatními dotčenými ministerstvy disponuje ve vztahu k péči o ohrožené děti největším 

rozsahem svěřených kompetencí a odpovědnosti. Do jeho gesce spadá podle zákona č. 

359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí celkový výkon agendy sociálně-právní 

ochrany dětí. Zaštiťuje právní, metodickou, kontrolní a analytickou činnost v dané 

oblasti. Věnuje se kooperaci na mezinárodní úrovni v rámci monitoringu práv dítěte a 

dohlíží na adekvátní implementaci mezinárodních konvencí, jež se Česká republika 

zavázala plnit. Za klíčový dokument je v této souvislosti chápána Úmluva OSN o 

právech dítěte. Na druhou stranu, pravomoci ministerstva nejsou dostatečné na to, aby 

z jeho podnětu mohlo dojít k celkové transformaci systému. (MPSV, 2008) 

 MPSV coby aktér tvorby novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí působilo 

jako hlavní iniciátor celého procesu, přičemž navazovalo na cíle deklarované vládou 

v jejím programovém prohlášení a na výsledky analýz, návrhy strategických dokumentů 

a akčních plánů, jejichž zpracování se ministerstvo věnovalo během posledních 

několika let před samotnou přípravou novely zákona. (MPSV, 2008; MPSV, 2009a, 

MPSV, 2009b, MPSV, 2012) V souladu se závěry uvedenými v těchto dokumentech 

ministerstvo podporovalo přijetí novely a s tím související rozvoj náhradní rodinné péče 

jako alternativy ústavní péče spolu se zkvalitněním práce s biologickou rodinou 

prostřednictvím zavedení standardů kvality péče o ohrožené děti a rodiny
57

.  
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7.1.3 Místní a regionální úroveň 

 

 Podle §4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění 

pozdějších předpisů, mezi orgány odpovědné za zajištění sociálně-právní ochrany dětí 

náleží spolu s MPSV a ÚMPOD také krajské úřady, obecní úřady a úřady obcí 

s rozšířenou působností. Kromě těchto institucí se na výkonu sociálně-právní ochrany 

dětí podílejí „obce a kraje v samostatné působnosti, komise pro sociálně-právní 

ochranu dětí a další právnické a fyzické osoby, jsou-li výkonem sociálně-právní ochrany 

pověřeny“. (Bubleová a kol., 2011a) Tyto orgány reprezentují lokální a regionální 

dimenzi dané problematiky. Ačkoliv MPSV v systému figuruje jako vrcholný výkonný 

orgán, nositeli většiny reálných kompetencí, především pak ve vztahu k terénní a 

sociální práci, jsou úřady obcí a krajů a to v důsledku decentralizace státní správy, která 

proběhla v letech 2002 až 2003
58

. Z tohoto důvodu může MPSV v současné době 

zastřešovat činnost těchto orgánů pouze v rámci financování, metodické a legislativní 

oblasti. (Folda a kol., 2009a) Úřady vyšších územně správních celků působí jako 

koordinační, metodické a odvolací orgány a zabývají se agendou náhradní rodinné péče 

a osvojení. (MPSV, 2008) Mimo to krajské úřady také disponují poměrně širokými 

kontrolními pravomocemi ve vztahu k činnosti obcí s rozšířenou působností a nestátním 

neziskovým organizacím, kterým jsou ze strany krajů vydávány licence a poskytovány 

finanční příspěvky. (Folda a kol., 2009a)  

  

Orgán sociálně-právní ochrany dětí 

 V praxi je jako OSPOD označováno oddělení sociálně-právní ochrany dětí 

obecního úřadu nebo úřadu obce s rozšířenou působností. (Bubleová a kol., 2011a) Jak 

již bylo zmíněno výše, tyto orgány zastávají klíčovou roli při faktickém výkonu 

sociálně-právní ochrany na místní a regionální úrovni. (MPSV, 2009b) Úkolem OSPOD 

je zajišťovat péči o ohrožené děti a rodiny, přičemž stát ve vztahu k této problematice 

zaujímá pozici garanta a plátce výkonu této činnosti. Pro tyto orgány je příznačné, že 

v rámci svých aktivit zastávají funkci podpůrnou i represivní. V případě potíží tak 

mohou rodině nabídnout poradenskou pomoc a působit tak jako podpůrný činitel, jehož 

činnosti se orientují na vyřešení rodinných konfliktů. Součástí kompetencí OSPOD je 

rovněž zastupování dětí před soudy v roli tzv. opatrovníků. Na druhou stranu jsou tyto 

úřady ze zákona odpovědny za ochranu dětí před nejrůznějšími formami týrání, 
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zneužívání či zanedbávání, a jako takové mají pravomoc iniciovat udělení sankcí. Ty 

mohou mít ve své nejzávažnější formě charakter podání návrhů k zahájení soudního 

řízení, na jejichž základě mohou být ukládána výchovná opatření, jakožto i navržení 

umístění dítěte do náhradní péče rodinného či ústavního typu. (Folda a kol., 2009a)  

Ve své praxi se OSPOD potýkají s celou řadou komplikací zahrnující 

nedostatečnou personální kapacitu, která v kombinaci se  zatížením pracovníků 

doprovodnými administrativními činnostmi vede k redukci aktivit zaměřených na 

prevenci či spolupráci s biologickou rodinou v případě odebrání dítěte z rodiny. Je však 

také nutné podotknout, že systém práce a fungování jednotlivých OSPOD se mezi sebou 

výrazně liší. Důležitou roli hrají v tomto ohledu jak postoje konkrétních odpovědných 

osob v rámci orgánu, tak přístup ze strany místní samosprávy, jejíž náhled na důležitost 

rozvoje této agendy do značné míry odráží úroveň jejího rozvoje a kvalitu poskytované 

péče. (VÚPSV, 2009; MPSV, 2009b)  

„Máme OSPODy, se kterými spolupracujeme úplně bez problémů a úžasně. Máme 

zkušenosti i negativní, ale myslím si, že za tím už jsou nějací konkrétní pracovníci. 

Hodně asi záleží na vedoucím toho OSPODu a na atmosféře vůbec, která tam panuje, 

protože vím, že i když tam můžou být sebelepší sociální pracovníci, tak když vedoucí 

toho OSPODu je nějaký člověk prostě rigidnější a dominantní a prosazuje si jenom 

svou, tak se to projeví aji na práci toho OSPODu.“ (rozhovor Johnová) 

Dosavadní nejednotnost v řízení a užívaných postupech se v případě aktérů 

působících na regionální a místní úrovni projevila taktéž v průběhu tvorby novely 

zákona. Tito aktéři nevstupovali do diskuse s homogenní představou o budoucí podobě 

legislativního návrhu, resp. jeho dílčích opatření, a tudíž jejich celkový postoj působil 

jako poněkud dezintegrovaný. Ze strany krajských úřadů panovala všeobecná shoda v 

identifikaci klíčových nedostatků, se kterými se OSPOD nejčastěji potýkají. Ačkoliv 

měly k dílčím opatřením novely zákona připomínky, celkově ji vnímali jako příležitost 

k otevření prostoru pro realizaci potřebných změn.
59
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 Převedení pravomocí je platné od 1. ledna 2003, kdy došlo ke zrušení okresních úřadů. 
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 Při zjišťování postojů této skupiny aktérů jsem vycházela jak z informací obsažených ve veřejně 
přístupných dokumentech, tak ze šedé literatury ve formě emailové korespondence mezi krajskými 
úřady a jednou z poslankyň PSP ČR, která mi tyto materiály pro účely analýzy poskytla. 
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7.1.4 Představitelé zařízení ústavní péče 

 

 Ústavní výchova reprezentuje jeden ze základních prvků systému péče o 

ohrožené děti v České republice. Je poskytována souborem institucí, jejichž činnost je 

legislativně ukotvena ve třech různých zákonech. Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu 

ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně 

výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů právně zastřešuje 

fungování diagnostických ústavů pro děti a mládež, dětských domovů pro děti od tří let, 

dětských domovů se školou, výchovných ústavů pro mládež a středisek výchovné péče. 

Institucionální péči o nejmladší děti je zajišťována kojeneckými ústavy a dětskými 

domovy pro děti do tří let na základě zákona č. 20/1966 Sb., o péči a zdraví lidu a 

metodického pokynu Ministerstva zdravotnictví č. 24039/2005. Akutní forma pomoci 

ohroženému dítěti je poskytována v ZDVOP, jejichž statut je vymezen v §42 zákona č. 

359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. 

Jak bylo nastíněno v předešlých kapitolách, vývoj péče o ohrožené děti v České 

republice se podobně jako v jiných zemích, odehrával ve specifickém historickém 

kontextu, který výrazně ovlivnil obecný směr, jakým se péče po několik desetiletí 

ubírala. Během druhé poloviny 20. století se na poli péče o ohrožené děti etablovala 

ústavní zařízení poskytující kolektivní formu péče. (Bubleová a kol., 2011a) Jejich role 

v systému zůstává i nadále významnou
60

, z čehož pramení jejich postavení coby 

jednoho z klíčových aktérů zainteresovaných v problematice.  

 Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí se aktérů působících v oblasti 

ústavní výchovy dotkla zejména ve své filosofické rovině, neboť řada navrhovaných 

opatření měla za cíl v souladu s principy Úmluvy o právech dítěte navázat na nastavený 

trend vedoucí k postupnému upozadění ústavní výchovy
61

 a rozvoji alternativ rodinného 

charakteru. Diskuse ohledně budoucího konceptu a postavení zařízení institucionální 

péče se dále vyostřily po vydání tiskové zprávy MPSV, ve které se ministerstvo 

zavázalo učinit veškerá legislativní opatření, která by vedle k ukončení provozu zařízení 

pro děti do tří let k 1. lednu 2014.
62
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 Viz statistické údaje o počtech zařízení a umístěných dětí v rámci kapitoly 6.3. 
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 Odkazy na negativní důsledky ústavní péče na vývoj dítěte jsou součástí Důvodové zprávy k novele 
zákona o sociálně-právní ochraně dětí. 
62

 http://www.mpsv.cz/files/clanky/11310/ruseniustavu.pdf 
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 Ze studovaných materiálů vyplývá, že představitelé, resp. ředitelé zařízení 

ústavní péče se obecně shodují na nutnosti zachovat existenci obou typů náhradní 

péče.
63

 
64

 Ve vztahu k samotné novele zákona lze v případě aktérů této kategorie 

rámcově vydělit tři názorové proudy. Část se k připravovaným změnám stavěla velmi 

skepticky, vyjadřovala obavy týkající se střídání pěstounských rodin
65

 a zdůrazňovala 

roli odborného personálu při péči o děti trpící závažnými fyzickými a psychickými 

poruchami.
66

 
67

 Druhá skupina se k opatřením novely stavěla otevřeněji, avšak s dílčími 

výhradami, které se týkaly  zejména časového horizontu vymezeného pro realizaci 

reformních kroků.
68

 Aktéry, z jejichž strany se novele dostalo pozitivní odezvy, lze 

shrnout jako skupinu podporující rozvoj takových aktivit, které povedou k setrvání co 

největšího podílů dětí ve vlastní rodině nebo v náhradní rodinné péči.
69

 

 

7.1.5 Nestátní neziskové organizace 

 

 Neziskový sektor působil v průběhu tvorby novely zákona o sociálně-právní 

ochraně dětí jako poměrně činný aktér, zejména pak organizace působící na poli péče o 

ohrožené děti a rodiny a náhradní rodinné péče
70

. Jednotícími myšlenkami aktivit NNO 

se stalo přesvědčení o nadměrném využívání ústavní péče, snaha prosadit rozvoj 

náhradní rodinné péče a přesun těžiště systému z následné péče na preventivní služby. 

Na základně těchto sdílených principů se NNO sjednocovaly do řady iniciativ
71

.  

 Kromě publikování veřejných výzev a zpracování připomínek
72

 NNO usilovaly 

o prosazení svých přesvědčení formou zasílání otevřených dopisů členům 

zákonodárného sboru a dalším osobám disponujícím autoritou a vlivem na poli dané 
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 Edice Otvíráme. 2012. http://www.terezamaxovadetem.cz/multimedia/file/otvirame_1_2012_2.pdf 
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 Sdružení přátel Konta BARIÉRY ve spolupráci s Nadací Charty 77. 2012. http://www.muzes.cz/wp-
content/files/9765.pdf 
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 PROKŠ, Václav. 21. 8. 2012. http://plzen.nejlepsi-adresa.cz/zpravy/clanky/Plzensky-kraj-i-reditele-se-
bouri-proti-ruseni-detskych-domovu-13928 
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 ZMUDA, Petr. http://www.cijedite.cz/?nav=aktuality/ostatni/70-zmuda-a-zase-ta-transfor.html 
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 Seznam NNO, které podpořily novelu zákona o sociálně-právní ochraně dětí, viz příloha č. 2. 
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 Viz například http://www.vzajemnesouziti.estranky.cz/file/217/tiskova-zprava-o-schvaleni-novely-
zakona.pdf, http://www.amalthea.pardubice.cz/tiskove_zpravy/2012/famy-o-ruseni-ustavu.pdf 
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 Viz například 
http://www.nahradnirodina.cz/files/File/Novela_SPO_pripominky_Strediska_nahradni_rodinne_pece_1
7-3-2011.pdf 
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problematiky. Podpora plánovaných transformačních kroků byla ze strany organizací 

neziskového sektoru vyjádřena dopisem tehdejšímu ministrovi práce a sociálních věcí 

Dr. Ing. Jaromírovi Drábkovi
73

. Ve stejném duchu se neslo rovněž prohlášení 

adresované Úřadu vlády ČR, ministrům zainteresovaných resortů, Výboru pro práva 

dítěte, senátorům, poslancům a veřejnému ochránci práv
74

. V reakci na zamítnutí návrhu 

zákona v Senátu se představitelé NNO obrátili s apelem na podporu novely ke členům 

Poslanecké sněmovny
75

. Neziskové organizace své advokační aktivity v průběhu 

jednání o podobě a přijetí legislativního návrhu však neorientovaly pouze na odborníky 

a reprezentanty zákonodárné a výkonné moci, nýbrž usilovali o objasnění svého postoje 

a obecné zvýšení povědomí o problematice také v rámci široké veřejnosti
76

.  

 

 

Fond ohrožených dětí (dále FOD) 

 

FOD se do průběhu diskusí o novele zákona o sociálně-právní ochraně dětí 

zapojil velmi výrazně, přičemž působil poněkud mimo hlavní proud organizací 

neziskového sektoru. Tato skutečnost je v mnohém dána jak okolnostmi vzniku FOD, 

tak pozicí, kterou si organizace během svého působení na poli péče o ohrožené děti 

vybudovala. Fond byl založen v roce 1990 jako jedna z prvních organizací občanského 

sektoru poskytující pomoc týraným, zneužívaným a zanedbávaným dětem. Aktivity 

FOD jsou v současnosti velice rozmanité a zahrnují terénní sociální práci s ohroženými 

rodinami, zprostředkování náhradní rodinné péče či úsilí o zlepšení legislativy v oblasti 

sociálně-právní ochrany dětí. Počínaje rokem 2000 Fond rozšířil svoji činnost o provoz 

ZDVOP, tzv. Klokánků
77

.  

Přístup FOD vůči novele zákona se do značné míry lišil od většinového postoje 

ostatních NNO. Výhrady Fondu byly zacíleny jak na opatření týkající se vlastní 

činnosti, resp. ZDVOP v gesci FOD, tak na celkovou koncepci zákona a dílčí 

navrhované kroky. Dle informací publikovaných v připomínkovém materiálu 
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 Informační středisko Mikuláš o.p.s. 24. 3. 2011. http://www.mikulasops.cz/node/76 
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 http://www.amalthea.pardubice.cz/aktuality/2011/prohlaseni-ke-zruseni-kojeneckych-ustavu.pdf 
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 Amalthea, o. s. 30. 8. 2012. 
http://www.amalthea.pardubice.cz/aktuality/2012/dopis_poslancum_novela_socialne-
pravni_ochrana_deti_final.pdf 
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 Amalthea, o. s. 2012. http://www.amalthea.pardubice.cz/tiskove_zpravy/2012/famy-o-ruseni-
ustavu.pdf 
77

 https://www.alliance-healthcare.cz/wps/wcm/connect/1187d009-6916-4174-a54d-
98a23c724ce2/brozura-final_08.pdf?MOD=AJPERES 



62 

 

organizace novela směřuje k likvidaci Klokánků a to stanovením počtu dětí v ZDVOP 

bez ohledu na počet budov, ve kterém je zařízení umístěno. Podobně jako část 

neziskových organizací, vyjádřil Fond nesouhlas s plánovanými změnami u odměn pro 

pěstouny - prarodiče
78

. FOD ač zastánce pěstounské péče se stavěl proti její 

profesionalizaci a to z důvodů obav, aby se finanční aspekt nestal primárním zdrojem 

motivace pěstounů. Za necitelnou vůči dětem označuje organizace také úpravu 

pěstounské péče na přechodnou dobu, podle které by přechodní pěstouni neměli 

navazovat příliš silné vazby s dočasně přijatými dětmi
79

.  

 

7.1.6 Odborná lékařská veřejnost 

 

 Kromě organizací neziskového sektoru je s určitými aspekty diskutované 

problematiky spjata existence několika profesních a odborových sdružení. Federace 

dětských domovů České republiky je profesní organizací sdružující zaměstnance 

zařízení pro výkon ústavní výchovy. O něco širší záběr co do rozsahu členů, má 

Asociace náhradní výchovy, která kromě pracovníků školských zařízení, v rámci 

kterých je poskytována ústavní výchova sdružuje také zaměstnance zařízení pro výkon 

ochranné výchovy, přičemž zahrnuje jak samotná zařízení, tak spolupracující subjekty. 

(Dvořák, 2007) Na bázi odborové organizace pak v oblasti náhradní rodinné péče 

funguje Odborové sdružení pěstounů a poručníků. S ohledem na průběh debat o podobě 

novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí se zdaleka nejvýrazněji zapojily 

organizace sdružující lékaře a pracovníky ve zdravotnictví. Konkrétně se jednalo o 

Českou lékařskou komoru (dále ČLK) sdružující všechny lékaře působící na území 

České republiky a Českou lékařskou společnost Jana Evangelisty Purkyně, která 

zastřešuje široké spektrum odborných společností, z nichž se procesu formování 

opatření novely zúčastnila Česká pediatrická společnost, Společnost sociální pediatrie, 

Neonatologická společnost a Odborná společnost praktických dětských lékařů. 

Lékařský a zdravotnický personál představuje nezbytný prvek systému péče o 

ohrožené děti v České republice, neboť značná část dětí umístěných v ústavních 
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 Viz. Připomínky Fondu ohrožených dětí k návrhu novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí 
(sněmovní tisk 564/0) 
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 VODIČKOVÁ, Marie. 23. 9. 2012. http://vodickovamarie.blog.idnes.cz/c/288675/Novela-detem-moc-
dobreho-neprinasi.html 
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zařízeních zde pobývá zcela nebo částečně z důvodu svého zdravotního postižení
80

. 

Lékaři v průběhu jednání o novele zákona upozorňovali z pozice odborníků na 

důležitost lékařského posouzení zdravotního stavu dítěte za účelem zhodnocení jeho 

vhodnosti pro svěření do alternativní formy péče a informování náhradních rodičů
81

. 

V této souvislosti označily čtyři pediatrické společnosti České lékařské společnosti J. E. 

Purkyně opatření novely směřující k postupnému rušení kojeneckých ústavů za 

překotný a unáhlený krok, který poškozuje zájmy dětí umístěných v těchto zařízeních a 

postavily se taktéž proti přesunu metodického vedení kojeneckých ústavů a dětských 

domovů pro děti do tří let z gesce MZ do sféry působnosti MPSV
82

. Vlastní stanovisko 

k zamýšlenému rušení kojeneckých ústavů vydala rovněž ČLK, ve kterém vyjádřila 

podporu náhradní péči rodinného typu, nicméně zdůraznila nutnost zachování existence 

určité části specializovaných zdravotnických zařízení, které by bylo schopny uspokojit 

zvláštní potřeby handicapovaných a nemocných dětí
83

. Později se ČLK postavila na 

stranu prezidenta ČR v reakci na jeho veto novely zákona.
84

 

 

 

7.1.7 Mezinárodní dimenze 

 

 Do procesu tvorby novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí se 

prostřednictvím aktivního lobbyingu zapojilo několik neziskových organizací 

působících v zahraničí
85

. Ačkoliv se významné instituce působící na mezinárodním poli 

průběhu diskusí o novele zákona přímo neúčastnily, podílely se v minulosti na snahách 

o ovlivnění směru vývoje české politiky péče o ohrožené děti, a proto považuji za 

důležité jejich roli v rámci této analýzy zmínit.  

 Za jedny z klíčových jsou v tomto ohledu považovány aktivity Výboru OSN pro 

práva dítěte a to ve formě Závěrečných doporučení, která Výbor vydává jako reakci na 
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 Dle údajů ÚZIS za rok 2011 bylo do kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let umístěno 
37% dětí ze zdravotních důvodů a 24% na základě zdravotně sociálních příčin. Viz 
http://www.uzis.cz/system/files/50_12.pdf 
81

 SCHNEIBERG, František. 2012. http://e-psycholog.eu/pdf/schneiberg.pdf 
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 http://www.cijedite.cz/?nav=aktuality/ostatni/20-detsti-lekari-ruseni-koj.html 
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 Vědecká rada České lékařské komory. 2. 2. 2012. http://www.lkcr.cz/aktuality-3 
22.html?do[loadData]=1&itemKey=cz_99300 
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 Vědecká rada České lékařské komory. 13. 9. 2012. http://www.lkcr.cz/aktuality-
322.html?do%5BloadData%5D=1&itemKey=cz_99335 



64 

 

periodické zprávy České republiky udávající stav implementace zásad Úmluvy o 

právech dítěte. V rámci hodnocení jak První, tak Druhé periodické zprávy České 

republiky o plnění Úmluvy byly Výborem identifikovány závažné nedostatky 

stávajícího systému péče o ohrožené děti ve vztahu k principům obsaženým 

v Úmluvě
86

. Konkrétní připomínky se vztahují zejména k neadekvátní koordinaci na 

úrovni jednotlivých ministerstev či nedostatečnému respektu vůči nejlepšímu zájmu 

dítěte. Neuspokojivá je dle Výboru také situace v oblasti preventivní podpory rodiny, 

která by zamezila umístění dítěte do ústavní péče nebo alespoň vedla ke zkrácení 

pobytu dítěte mimo rodinu. Na hodnocení prvních dvou periodických zpráv z roku 2003 

Výbor pro práva dítěte OSN navázal v roce 2011 Závěrečným doporučením ke Třetí a 

Čtvrté periodické zprávě České republiky o plnění závazků vyplývajících z Úmluvy o 

právech dítěte
87

. Výbor vyjadřuje své přetrvávající znepokojení týkající se roztříštěnosti 

kompetencí na centrální, regionální i lokální úrovni systému, jakožto i v souvislosti 

s nedostatkem preventivních služeb poskytovaných ohroženým rodinám. Výbor dále 

nachází rezervy jak v oblasti služeb pěstounské péče, tak ve sféře ústavní výchovy, 

přičemž vyzývá Českou republiku k realizaci národní politiky deinstitucionalizace. 

Zpráva taktéž odkazuje k připravované změně zákona o sociálně-právní ochraně dětí, 

přičemž tento krok vítá.  

 Několik signálů bylo ve vztahu k diskutované problematice České republice 

adresováno také prostřednictvím rozsudků Evropského soudu pro lidská práva 

(ESLP)
88

, z jehož judikatury vyplývá, že sociální nouze rodičů nemůže být jediným 

důvodem odebrání dětí. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
85

 Pravděpodobně nejvýraznější byla v této souvislosti role mezinárodní nevládní organizace Lumos, 
která se v rámci své činnosti specializuje na iniciování procesu deinstitucionalizace v zemích střední a 
východní Evropy. 
86

 http://www.vlada.cz/assets/ppov/rlp/dokumenty/zpravy-plneni-mezin-
umluv/Z_v_re_n__doporu_en__2CRC_CZ_2.pdf 
87

 http://www.ospod.cz/e_download.php?file=data/editor/36cs_12.pdf&original=doporuceni_01.pdf 
88

 Rozsudky ESLP v záležitostech odebírání dětí z rodin ze sociálních důvodů: Věc Havelka a ostatní proti 
České republice, Wallová a Walla proti České republice 
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7.1.8 Představitelé zákonodárné moci 

 

 Na průběhu tvorby a přijetí novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí, 

jakožto na dokumentu legislativní povahy, se podílelo celé spektrum dotčených 

zákonodárců, resp. členů Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu České republiky. 

Návrh zákona byl 12. 1. 2012 organizačním výborem PSP ČR doporučen k projednání 

výboru pro sociální politiku. Po prvním čtení byl následně přikázán k projednání výboru 

pro sociální politiku, výboru pro zdravotnictví a stálé komisi Poslanecké sněmovny pro 

rodinu a rovné příležitosti.
89

 K návrhu vydal navíc dvě usnesení také výbor pro vědu, 

vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Návrh zákona následně prošel druhým i třetím 

čtením na poli Poslanecké sněmovny, odkud byl postoupen do Senátu, kde byl zamítnut a 

navrácen k opětovnému projednání Poslanecké sněmovně, jež setrvala na původním znění. 

Jako takový byl zákon doručen prezidentovi, který jej nepodepsal a vrátil spolu 

s odůvodněním svého rozhodnutí zpět sněmovně
90

. Dne 7. 11. 2012 byl zákon v rámci 47. 

schůze sněmovny přijat na základě 104 hlasů přítomných poslanců
91

. 

 Ačkoli bylo přijetí návrhu zablokováno jak ze strany Senátu, tak z rozhodnutí 

prezidenta republiky, posledním slovem disponovala dle stanovených pravidel 

legislativního procesu Poslanecká sněmovna tvořená zástupci poslaneckých klubů 

politických stran. 

 

 

Politické strany 

 

 Nejvýraznějším subjektem reprezentujícím zákonodárnou dimenzi problematiky 

byly v průběhu projednávání novely politické strany. Jejich postoje přitom do značné 

míry reflektovaly aktuální rozložení politických sil na poli Poslanecké sněmovny. 

Připravované změny pocházející z dílny MPSV pod vedením tehdejšího ministra 

Jaromíra Drábka byly podporovány ze strany koaličního partnera Občanské 

demokratické strany, která označovala stávající systém za nevyhovující, přičemž cestu 

ke zlepšení nacházela v rozvoji práce s biologickými rodinami, náhradní rodinné péče a 

zavedení standardů kvality. Obě koaliční strany navíc sdílely přesvědčení o zastaralosti 
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 http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=6&v=US&ct=1006 
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 http://www.klaus.cz/clanky/3181 
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 http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=56793 
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ústavní péče
92

 
93

. Opoziční Česká strana sociálně demokratická se k návrhu stavěla 

s odstupem. Důvodem byl jednak nesouhlas ohledně plánovaného rušení kojeneckých 

ústavů, ale také obavy z toho, že se nenajde dostatek pěstounů pro realizaci 

zamýšlených cílů
94

. Vlažným postojem k novele se vyznačovaly rovněž Věci veřejné, 

které ačkoliv obecně podporují myšlenku deinstitucionalizace, charakterizovali návrh 

zákona jako uspěchaný a současně se zcela distancovali od záměru profesionalizace 

pěstounské péče
95

. Podobný postoj vůči profesionálnímu pěstounství zaujala ve své 

kritice také Komunistická strana Čech a Moravy, která navíc považuje časový horizont, 

v rámci kterého by mělo dojít k ukončení provozu zařízení ústavní péče za nereálný
96

. 

 

 

 

7.1.9 Média 

  

 Média sehrávala v průběhu procesu tvorby novely zákona o sociálně-právní 

ochraně dětí roli klíčového informačního kanálu, jehož prostřednictvím byly 

distribuovány jednotlivým dotčeným stranám, ale i široké veřejnosti zprávy různé 

kvality. Vzhledem k tomu, že sociálně-právní ochrana ve vztahu k dětem je poměrně 

citlivým tématem, byl této problematice věnován v médiích prostor, který se lišil dle 

jejich vlastního zájmu a spektra sledovaných oblastí. Během jednání o daném 

legislativním návrhu došlo na základě několika událostí
97

, které byly zprostředkovány 

médii, k vyostření vztahů mezi aktéry na ose náhradní rodinné a ústavní péče. 

 

„Myslím si, že bylo hodně nešťastné postavit pěstouny proti ústavní péči a vůbec je 

takhle jako srovnávat tímto nevhodným způsobem. (...) Nemělo se to takhle stavět do 

těch pozic až nepřátelských.“ (rozhovor Váhalová) 
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 http://www.ods.cz/clanek/737-novy-zakon-chce-vice-detem-zajistit-zivot-v-prirozenem-rodinnem-
prostredi 
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 TOP09 S podporou Starostů. 14. 9. 2012. http://www.top09.cz/proc-nas-volit/fakta-a-
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10919.html 
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 http://www.epravo.cz/zpravodajstvi/snemovna-prehlasovala-veto-prezidenta-a-schvalila-novelu-o-
socialne-pravni-ochrane-deti-86860.html 
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 Věci veřejné. 9. 11. 2012. http://www.veciverejne.cz/domaci-politika/clanky/ochrana-deti-snad-
dobry-zamer-ale-se-spatnymi-konci.html 
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 HUBÁČKOVÁ, Gabriela. 13. 9. 2012. http://www.kscm.cz/stanoviska-tiskove-konference-
projevy/stanoviska/68325/deti-nejsou-zbozi?previev=archiv 
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 Viz například výroky o rušení kojeneckých ústavů. http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/133923-
konec-kojeneckych-ustavu-nahradi-je-asistenti-a-pestouni/ 



67 

 

7.2 Rychlá analýza aktérů 

 

Jak již bylo zmíněno v rámci metodologické části této práce, provedení rychlé 

analýzy aktérů jsem započala identifikací veškerých zainteresovaných aktérů a jejich 

kategorizací do tří skupin dle jejich přináležitosti k veřejnému, občanskému či 

soukromému sektoru. Z uvedeného souhrnu je patrné, že do procesu tvorby novely 

zasahoval velký počet aktérů, kteří se do něj více čí méně zapojili, případně figurovali 

jako příjemci opatření novely. 

 

 

Tabulka 6: Klasifikace aktérů 

 

Aktéři veřejného 

sektoru 

Aktéři občanského 

sektoru 

Aktéři soukromého 

sektoru 

Vláda 
Národní neziskové 

organizace 
Ohrožené děti 

Rada vlády pro lidská 

práva 

Profesní a odborová 

sdružení 
Ohrožené rodiny 

Výbor pro práva dítěte 
Mezinárodní nevládní 

organizace 
Pěstouni 

Ministerstvo práce a 

sociálních věcí 

Zahraniční neziskové 

organizace 
Soukromoprávní média 

Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy 
Veřejnoprávní média  

Ministerstvo zdravotnictví Veřejnost  

Ministerstvo spravedlnosti   

Ministerstvo vnitra   

Soudy   

Úřad pro 

mezinárodněprávní 

ochranu dětí 

  

Krajské úřady   

Obecní úřady   

Orgány sociálně-právní 

ochrany dětí 
  

Představitelé zařízení   
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Aktéři veřejného 

sektoru 

Aktéři občanského 

sektoru 

Aktéři soukromého 

sektoru 

ústavní péče 

Senát   

Politické strany   

 

Zdroj: Autorka, 2013 dle Start a Hovland (2004) 

 

 

Z podrobného zkoumání rolí a zapojení jednotlivých aktérů do příprav, jednání o 

podobě návrhu a konečném přijetí novely zákona vykrystalizovalo několik klíčových 

subjektů, u nichž jsem se zaměřila na zjištění jejich faktického vlivu a postoje vůči 

legislativnímu návrhu. Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí vznikla pod 

záštitou MPSV, do jehož gesce sociálně-právní ochrana dětí primárně spadá, a jako 

taková byla v průběhu celého procesu ministerstvem podporována. K činnosti OSPOD, 

orgánům, které jsou metodicky řízeny ze strany MPSV, se vztahuje značná část opatření 

zákona. Tato skupina aktérů nahlíží na dosavadní systém jako na nevyhovující a 

shoduje se také v identifikaci klíčových nedostatků. Nicméně přístup OSPOD ke 

konkrétním opatřením, které novela obsahuje, není zcela jednotný a liší se v některých 

aspektech. Obecně aktéři této skupiny však vítají snahu změnit stávající poměry na poli 

sociálně-právní ochrany dětí. Podobným postojem se vyznačují také představitelé 

zařízení ústavní péče, ovšem nejednotnost ve stanoviscích vůči novele zákona je v jejich 

případě mnohem výraznější, přičemž názorové spektrum je roztříštěno na tři odlišné 

proudy. Část ředitelů zařízení zamýšlené kroky podporuje, část se k nim staví poněkud 

s odstupem, další je pak zcela odmítají. Z tohoto důvodu nebylo možné konkrétně 

odhadnout postoj této skupiny aktérů. Neziskové organizace zaujímaly k novele zákona 

od počátku pozitivní přístup, pod kterým se současně byly schopny sjednotit ve větším 

počtu. Výjimku v tomto ohledu tvořil FOD, který coby aktér procesu tvorby novely 

vystupoval jako solitér a pro jeho náhled na připravované změny byla charakteristická 

velká míra kritiky. Na podobné vlně, ovšem z medicínského hlediska se nesl postoj 

lékařů a dalších pracovníků působících v zařízení zdravotnického typu. Nejvíce patrný 

byl názorový rozkol na úrovni politických stran, které byly ve svém náhledu vůči novele 

rozděleny na dva zcela odlišné tábory.  
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Tabulka 7: Matice analýzy aktérů 

 

NOVELA ZÁKONA O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ 

Klíčoví  

aktéři 

Dimenze 

Vliv Postoj 

Odhad
98

 
Spolehlivost 

odhadu 
Odhad

99
 

Spolehlivost 

odhadu 

Ministerstvo práce a 

sociálních věcí 
H / ++ / 

Orgány sociálně-

právní ochrany dětí 
M ? + ?? 

Představitelé zařízení 

ústavní péče 
L/M ?? +/- ?? 

Neziskové organizace L ? ++ ? 

Fond ohrožených dětí L ? -- ? 

Odborná lékařská 

veřejnost 
L ? -- ? 

Politické strany H / ++/-- ? 

Zdroj: Autorka, 2013 

 

                                                 
98

 U jedné ze skupin aktérů jsem nedokázala s naprostou jistotou určit, zda je míra vlivu, kterou ve 
vztahu k diskutované problematice disponují, H (velká), M (střední), nebo L (malá). Z tohoto důvodu 
jsem se uchýlila k hodnocení L/M. 
99

 U některých kategorií aktérů nebylo možné určit jejich jednotný postoj, neboť k problematice 
jednotlivé zahrnuté subjekty přistupovali různě. V takových případech je hodnocení vyjádřeno ve tvaru 
+/- nebo ++/-- apod. 
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8. SYSTÉM PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI V ČESKÉ 
REPUBLICE 
 

 

Cílem následující analytické části této práce je vyložit postoje dotazovaných 

aktérů vůči klíčovým aspektům systému péče o ohrožené děti, jichž se ve svých 

opatřeních dotýká novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí. S ohledem na 

zachování co největší míry objektivity ve vztahu k perspektivám expertů, kteří působí 

v různých oblastech systému a jako takoví vůči jeho prvkům zaujímají různá stanoviska, 

jsem se rozhodla upustit od přijetí jakéhokoliv hodnotového východiska. 

Struktura analýzy podobně jako scénář rozhovoru reflektuje oblasti, které 

v souvislosti s přijetím novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí aktuálně podléhají 

transformaci. Jedná se o sféru náhradní péče, činnost OSPOD a preventivních aktivit, 

resp. spolupráce s biologickou rodinou dítěte. Aspekt financování a řízení sice 

nefiguroval přímo jako předmět jednotlivých opatření novely zákona, nicméně tyto 

prvky mají úzký vztah jak ke konkrétním přijatým krokům, tak ke 

komplexnímu fungování systému. 

 

8.1 Náhradní péče 

 

 Systém péče o ohrožené děti v České republice rozeznává dvě základní 

alternativy péče o dítě mimo vlastní rodinu. Jedná se o péči ústavního či rodinného typu. 

Obecně se experti a profesionálové působící v dané oblasti shodují na tom, že ve 

společnosti existuje a vždy bude existovat určitá minoritní část jedinců, resp. rodičů, 

kteří se nebudou schopni v důsledku mnoha příčin postarat o své děti. Mezi potenciální 

důvody může náležet duševní onemocnění či nepříznivý fyzický stav, který rodiči brání 

v adekvátní péči o vlastní dítě. Dále kriminalita a s ní související výkon trestu osoby, 

která je odpovědná za výchovu dítěte, jindy se jedná o nezralé páry s dřívějšími sociálně 

patologickými zkušenostmi z vlastního dětství apod. (DOM, 2002) Tyto skutečnosti 

brali při svém hodnocení institutů náhradní péče také někteří respondenti. 

„Obojí formy jsou důležité. Vždy tady bude určité procento dětí, které by nemohly být 

umístěny v rodině.“ (rozhovor Petrášová) 
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Obvykle se přímo nevymezovali vůči některému z typů péče a orientovali se ve 

svých výpovědích na zachycení a vysvětlení jejich chápání smyslu samotné existence 

obou alternativ. 

„Myslím si, že rodina může dát dětem to, co jim ústav jakoby dát nemůže, to je jasný 

prostě. Ale na druhý straně, zase takový ty výkřiky, že ty ústavy jsou hrozně hrozný, to si 

myslím, že za prvé teda došlo ke spoustě změnám a za druhý si myslím, že řadě dětem 

doopravdy jako úplně fyzicky zachránily život, jo. (...) To si myslím, že z tohodle toho 

úhlu pohledu ty ústavy mají svoji nezastupitelnou funkci.“ (rozhovor Frantíková) 

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí navazuje v části svých opatření na 

již započatý trend postupného odklonu od ústavní výchovy, která byla v posledních 

letech podrobována kritice jak ze strany domácích, tak zahraničních odborníků.
100

 

Odkazy na nedostatky péče poskytované v institucionálních zařízeních se objevovaly při 

hodnocení obou základních alternativ také ze strany části dotazovaných aktérů. 

„Pořád v té ústavní péči jsou jakoby upřednostňovány nebo naplňovány především ty 

materiální podmínky. Jo, to, že to dítě je v bezpečí, že prostě má střechu nad hlavou, ale 

chybí tam jako to citový pouto.“ (rozhovor Hazdrová) 

„Ústav nikdy v životě nenahradí rodinnou péči.“ (rozhovor Kohoutová) 

Z právního hlediska má svěření dítěte do náhradní rodinné péče přednost před 

ústavní výchovou. K ukotvení tohoto principu došlo v roce 2000 v souvislosti 

s modifikací legislativy upravující pěstounskou péči. Do 1. dubna roku 2000 mohlo být 

dle platných právních norem do pěstounské péče umístěno pouze dítě, u něhož nebyl 

předpokládán brzký návrat do původní rodiny, neboť „výchova u rodičů není zajištěna z 

příčin, které budou zřejmě dlouhodobé“
101

. Stávající úprava pěstounské péče byla 

následně začleněna do zákona o rodině, v jejímž rámci byla možnost svěření dítěte do 

pěstounské péče rozšířena i na případy, kdy péče ze strany biologických rodičů není 

zajištěna krátkodobě. Tímto ustanovením získala náhradní rodinná péče prioritní 

postavení před ústavní výchovou. (Bubleová a kol., 2011b) Navzdory legislativnímu 

pojetí je počet dětí, které jsou umísťovány do zařízení institucionální péče poměrně 

                                                 
100

 V České republice se jedná zejména o výzkumy prof. Matějčka a prof. Langmeiera a kol. Ze 
zahraničních studií viz Racusin et al., 2005; Van Ijzendoorn et al., 2007; Wiik et al., 2010; Bos et al., 2010 
či Palacois et al., 2010. 
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vysoký. (Rotreklová, E. a Hofrová, V., 2008) Někteří odborníci tento stav přisuzují 

samotné existenci daných zařízení. 

„Vlastně i ta sama kapacita vytváří potřebu. To znamená pro toho sociálního 

pracovníka, kterej stojí na tom rozcestí, jestli má třeba pracovat s rodinou, tam to dítě 

s nějakým rizikem nechat anebo to dítě umístit do kojeneckýho ústavu, do dětskýho 

domova, tak se právě velmi často rozhodne právě pro tu variantu, mám tady teda nějaký 

zařízení ústavní péče, takže tam ty děti vlastně končí zbytečně už jenom z toho důvodu, 

že ta kapacita existuje.“ (rozhovor Macela) 

V reálné praxi při snaze o svěření dítěte do rodinné formy péče však naráží 

odpovědné osoby na řadu překážek. Jednou z nejčastěji uváděných je faktický 

nedostatek pěstounských rodin. 

„My tady třeba máme děti krásné, zdravé děti, majoritního etnika, malinké, které čekají 

neskutečně dlouho, měsíce a roky na to, než bude vytipována nějaká pěstounská 

rodina.“ (rozhovor Johnová) 

Na druhou stranu je třeba zmínit, že v České republice existuje značný počet 

neuspokojených žadatelů o osvojení. Tato skutečnost stojí za vznikem jednoho ze 

specifických fenoménů, který se v rámci českého systému péče o ohrožené děti rozvinul 

a tím je chápání pěstounské péče jakožto latentní adopce.  

„No, myslím, že hodně, i jakoby v práci, tak mezi svejma známejma, že to je opravdu 

tak, že těch dětí do adopce je málo. Hodně lidí si se pro tu adopci rozhodne dost pozdě, 

takže už jsou třeba i starší anebo taky nechtějí už tak dlouho čekat a mají jakoby dojem, 

že ta pěstounská péče je vlastně něco, co je stejný jako adopce, akorát je ještě placená, 

takže to je vlastně...jako je spíš výhodný vzít si takzvaně dítě do pěstounský péče.“ 

(rozhovor Frantíková) 

V důsledku však dochází k nedostatečnému naplňování jednoho ze základních 

principů pěstounské péče a tím je podpora kontaktů dítěte s jeho biologickými rodiči, 

kterou dále komplikuje aktuální stav na poli prevence, o níž bude pojednáno 

v následujících částech analýzy. 

                                                                                                                                               
101

 Viz zákon č. 50/1973 Sb., o pěstounské péči. 



73 

 

 Za účelem dalšího rozvoje náhradní péče rodinného typu byla v roce 2006 

stávající úprava pěstounské péče doplněna o nový institut, tzv. pěstounskou péči na 

přechodnou dobu. Smyslem zavedení této formy péče bylo zajistit flexibilnější přístup 

dětí, zejména pak těch právě narozených, k náhradní rodinné péči. Nicméně využití této 

alternativy se doposud pohybovalo na minimální úrovni. (Vránová, 2011) Dle 

dotazovaných aktérů se pro tuto situaci nabízí několik důvodů.  

„Nebyl využívaný, protože nebyl zafinancovaný. (...) Před novelou to bylo tak, že pokud 

ten pěstoun na přechodnou dobu u sebe aktuálně neměl žádné dítě, tak vlastně 

nepobíral žádný plat. Což je ale problém, protože ten pěstoun na přechodnou dobu musí 

být neustále připravený na to, že nějaké dítě vezme k sobě. Takže je to jako hodně pro 

specifickou skupinu lidí, to dřív bylo.“ (rozhovor Hazdrová) 

„Další věc, že samozřejmě tam ani nebylo upraveno tak, jako teďka v novele požadavky 

na přípravu pěstounů, to je jedna věc a druhá věc nebyla ukotvená podpora pro 

pěstouny, provázení pěstounů, jo, což je taky hodně důležitý.“ (rozhovor Klusáček) 

Kromě finančního aspektu ve výrocích respondentů zaznělo, že se krátkodobá 

forma pěstounské péče nesetkala se souhlasem a podporou řady odborníků působících 

v oblasti péče o ohrožené děti. 

„Tento typ pěstounské péče se však nerozvíjel také proto, že mnoho lidí v oboru tento 

institut neuznává. Setkáváme se s tím jak u některých zaměstnanců OSPOD a krajských 

úřadů, tak i soudců a samozřejmě odborníků pracujících v ústavních zařízeních.“ 

(rozhovor Zárasová) 

 Tato hypotéza byla v souladu s vyjádřením jedné z respondentek, která se ze 

své pozice psycholožky staví k přechodné formě pěstounské péče poněkud s odstupem, 

neboť v jejím nastavení nachází vážná rizika pro dítě.  

„Nejsem za tento institut, neumožní dětem navázání pevné citové vazby, ohrozí je 

vzácnou možností pobývat třeba i v pěti až deseti rodinách, čemuž říkám luxus vytváření 

citově oploštělých, naprosto frustrovaných jedinců.“ (rozhovor Petrášová) 

Zvláštním prvkem systému péče o děti mimo vlastní rodinu jsou ZDVOP. Jejich 

statut vymezuje zákon o sociálně-právní ochraně dětí, a která byla vytvořena s cílem 

poskytování krátkodobé, resp. krizové pomoci dětem, které se ocitly v akutní nouzi a 
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ohrožení
102

. V praxi se však ukazuje, že křehký právní rámec, na kterém je činnost 

těchto zařízení postavena, není sto garantovat jejich adekvátní fungování. Mnozí 

odborníci tak poukazují na to, že některá zařízení tohoto typu v mnoha směrech kopírují 

činnost ústavních zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy. (Dvořák, 2007) 

„Vlastně tady jsou vedle sebe dva paralelní systémy. (...) Jednak to je ten systém 

Klokánků, který má na starosti paní Vodičková, ale vedle toho jsou zařízení pro děti 

vyžadující okamžitou pomoc, která jsou zřízena u kojeneckého ústavu a to podle 

mě...potom se úplně stírá ten smysl.“ (rozhovor Hazdrová) 

„V podstatě si ústavní zařízení, které má pár volných lůžek, vyhradí část lůžek jako 

zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Žádný rozdíl v poskytování péče, 

spolupráci s rodinou a tak dál tam vůbec není a dochází akorát k duplicitnímu 

financování.“ (rozhovor Zárasová) 

 

8.2 Činnost OSPOD 

 

OSPOD představují klíčový institut na poli sociálně-právní ochrany, neboť se 

podílejí největší měrou na výkonu přímé sociální práce. Pro jejich dosavadní činnost 

byla charakteristická značná nejednotnost užívaných postupů a metod při řešení 

nastalých problémů. Možnost případného přezkumu navíc komplikoval fakt, že na 

činnost OSPOD nebyly vztaženy obecně platné standardy kvality práce, které by 

zaručovaly více kvalitní a efektivní ochranu založenou na objektivním posouzení
103

.  

„Naše organizace dělala výzkum v Pardubickým kraji, kde se dělaly rozhovory 

s padesáti OSPODama ohledně jejich práce, jak řeší případy a pak jsme dělali i 

analýzu toho, tak tam se ukázaly rozdíly jako nejenom mezi OSPODama, ale i v rámci 

jednoho OSPODu.“ (rozhovor Klusáček) 

Adekvátnímu výkonu sociálně-právní ochrany ze strany OSPOD také bránil 

nedostatek materiálních i lidských zdrojů. Dle údajů uvedených v Důvodové zprávě 

k novele zákona o sociálně-právní ochraně dětí „průměrný rozdíl mezi reálným a 

optimálním počtem pracovníků je 32 % (průměrně 2,3 úvazku na jeden obecní úřad 

                                                 
102

 Viz §42 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.  
103

 Viz Důvodová zpráva k novele zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. 
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obce s rozšířenou působností), tj. 560 pracovníků celkem“
104

. Na této skutečnosti se ve 

vyjádřeních shodují rovněž oslovení aktéři. Každý z nich přitom kladl odlišnou míru 

důrazu na roli lidského faktoru při vypořádání se stávajícími obtížemi. 

„Některé OSPODy fungují výborně, některé jsou tragické…je to samozřejmě hodně o 

lidech. Někde mají skvělé vedení, které dokáže zaměstnance motivovat a práci 

zorganizovat tak, že OSPOD funguje i přesto, že by potřeboval například personálně 

posílit či lepší vybavení.“ (rozhovor Zárasová) 

 Již dříve zmíněnou koncentraci podpůrné a represivní funkce na úrovni OSPOD 

byla některými z respondentů vnímána jako jeden z klíčových problémů, se kterými se 

dané orgány potýkají. V dosavadním chápání funkce pracovníka OSPOD spíše 

dominovala role úředníka veřejné správy, než pracovníka v sociálních službách. Tomu 

odpovídal také omezený rozsah odborné podpory ve formě celoživotního vzdělávání či 

pravidelných supervizí. (Folda a kol., 2009a) 

 „Problém je v tom, že vlastně pracovník OSPOD by jednak jakoby měl tu rodinu 

podporovat, ale zas má i tu represivní funkci, může dát návrh na odebrání dítěte 

z rodiny a jako mít důvěru k takovému člověku, jako kdybych já třeba byla matka toho 

dítěte, tak bych se jí rozhodně nesvěřovala s problémama, který mám, protože bych 

měla strach, že mi to dítě odebere.“ (rozhovor Hazdrová) 

 Vzájemná spolupráce mezi OSPOD neziskovým sektorem představuje velmi 

důležitý nástroj při řešení situací ohrožených dětí a rodin. Dle zjištění uvedených 

v publikaci Nestátní sféra v oblasti podpory rodin a služeb pro rodiny (Nešporová a 

Svobodová, 2006) většina z oslovených zástupců neziskového sektoru pociťovala, že 

jednání mezi nimi a představiteli státní správy se neodehrává na bázi rovnocenného 

partnerství. Dosavadní praxe přitom poukazuje na značně různorodou úroveň a povahu 

kooperace mezi těmito subjekty. (Folda a kol., 2009) Podobným náhledem na tuto 

problematiku disponovali někteří z dotazovaných expertů. 

„To není ani kraj od kraje, to je prostě OSPOD od OSPODu. Někde mají prostě 

šikovnou vedoucí, která to považuje za důležitý a tu spolupráci se školou mají dobře 

nastavenou, někde vůbec. (...) Někde mají domluvenou tu spolupráci s neziskovkama, 

obrací se na ně sami, někde to spíš berou jako přítěž.“ (rozhovor Hazdrová) 

                                                 
104
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8.3 Prevence 

 

Dlouhodobě problematickou oblastí systému péče o ohrožené děti je preventivní 

práce s ohroženými rodinami. Aktivity na úrovni prevence mají spíše formalizovaný 

charakter, což se následně projevuje na nízké míře jejich účinnosti. Systém je obecně 

orientován spíše na řešení následků, než na předcházení důsledkům nepříznivé situace 

rodiny. Adekvátní spolupráci s biologickou rodinou ve fázi před případným odebráním 

dítěte jsou na překážku výše uvedené nedostačující finanční a lidské kapacity. (Folda a 

kol., 2009a) Kromě toho, jak upozorňují někteří odborníci, „počty terénních pracovníků 

působících v oblasti preventivní práce s rodinou se dlouhodobě nezvyšují, a to navzdory 

narůstajícímu počtu klientů“. (Rotreklová a Hofrová, 2008) Na problematiku 

nepřiměřeně rozvinutých preventivních služeb odkazovala ve svých výpovědích řada 

dotazovaných expertů. 

„Mně připadlo, že se využívaly (pozn. autora: preventivní služby) jakoby málo, že by to 

měl být daleko častější krok a možná i dřív zasáhnout do toho chodu tý rodiny, když vím, 

že se tam něco děje.“ (rozhovor Lněnička) 

Zaměstnance odpovědných úřadů vede faktická přetíženost vysokým počtem 

přidělených případů spolu s dalšími faktory k přijetí takového modelu práce, ve kterém 

je pozornost primárně soustředěna na dopady dlouhotrvajících problémů v rodině a 

odebrání dítěte jako přijatelného způsobu řešení. (Rotreklová a Hofrová, 2008) 

„Ze strany OSPOD bohužel preventivní práce moc nefunguje, jelikož zaměstnanci jsou 

plně vytíženi těmi případy, kde prevence již nestačí.“ (rozhovor Zárasová) 

Velmi často byl v souvislosti s nepříznivým stavem na poli prevence 

respondenty zmiňován vysoký počet dětí umístěných mimo rodinu ze sociálních 

důvodů,
105

 které jsou obvykle propojeny s ekonomickými příčinami a jako takové 

vyúsťují v zanedbání péče. 

„Vemte si, že u nás je 60% dětí z bytovejch a finančních důvodů.“ (rozhovor Vaněk) 

V českém prostředí navíc není kladen dostatečný důraz na dočasný charakter tak 

zásadního opatření jako je odebrání dítěte z rodiny. Dle legislativních ustanovení mají 
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OSPOD a soudy povinnost provádět v pravidelných intervalech
106

 přezkum toho, zda 

důvody, které vedly k umístění dítěte mimo rodinu, nadále trvají. Tyto kroky jsou v 

praxi podnikány spíše formálně, často bez poskytnutí adekvátní podpory rodině. (Folda 

a kol., 2009) Jak podotýkají dotazovaní aktéři, i v tomto aspektu se však projevuje 

značně rozdílný přístup dotčených orgánů. 

„To je úplně marný. Vemte si, že je nějaká povinnost v zákoně, že OSPOD má pracovat 

s rodinou, protože nás k tomu jednak nutí mezinárodní orgány a my jsme si jisti, že je to 

důležitý, ale jako ta práce se prostě omezuje na to, že si tu rodinu někdo zavolá na 

OSPOD, tam se zeptají, jak na tom jsou a to je celý. (...) Ale zase jo, vidím, že některé 

OSPODy to zvládají, ale myslím si spíše, že to jsou ojedinělý případy, výjimky, takový 

hezký příklady dobrý praxe.“ (rozhovor Hazdrová) 

 Nevyjasněná pozice biologické rodiny v procesu odebírání a návratu dítěte do 

rodiny je dále reflektována v případě umístění dítěte do náhradní rodinné, resp. 

pěstounské péče. „Stále přetrvávají tendence spíše s rodiči přijatého dítěte žádné vztahy 

nenavazovat a spíše omezovat nebo i zamezovat kontaktům dítěte umístěného v 

pěstounské péči s jeho rodiči“. (Rotreklová a Hofrová, 2008) V důsledku tak dochází 

k nedostatečnému naplňování jednoho ze základních principů pěstounské péče, kterým 

je podpora kontaktů dítěte s jeho biologickými rodiči. Jak dodává Králíčková (2008) 

„pěstounská péče je mnohými stále pojímána jako dlouhodobá náhradní péče neboli 

kvazi osvojení pro děti tzv. nikoli právně volné“. 

„Je fakt, že hodně pěstounů si to jako představovalo tak, že tam ty rodiče chodit 

nebudou, ale rodiče můžou k pěstounům chodit stejně jako k nám na návštěvy. 

Teoreticky si je můžou brát i na víkendy jako od nás, že jo, takže tam todleto bylo.“ 

(rozhovor Lněnička) 

 Nicméně faktem zůstává, že se ve společnosti objevují a vždy budou objevovat 

rodiny, jejichž existenci není možné jakýmikoliv prostředky zachovat. 

„Upřímně, mnohé z rodin jsou navzdory všem politickým tendencí nesanovatelné, 

mnohé svým přístupem přímo ohrožují zdraví a život dítěte.“ (rozhovor Petrášová) 
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 Dle Zprávy ze systematických návštěv školských zařízení pro výkon ústavní výchovy a ochranné 
výchovy 2011 Veřejného ochránce práv se jednalo o druhý nejčastější důvod. 
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 Jedenkrát za čtvrt, resp. půl roku. (Folda a kol., 2009) 
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8.4 Řízení a financování systému 

 

Jak již bylo uvedeno v předchozích kapitolách této práce, roztříštěnost systému 

péče o ohrožené děti do gesce několika ministerstev a absence centrálního 

koordinujícího orgánu je považována za jeden z klíčových nedostatků dané agendy. 

(MPSV, 2008; MPSV, 2009a; MPSV, 2009b) Systém sice spočívá na jednotných 

filosofických principech ukotvených v základních zákonech České republiky a 

mezinárodních konvencích, ovšem aktivity, které jednotlivé resorty vyvíjejí za účelem 

naplnění těchto cílů, se nedrží jednotné linie. (Sezemský, 2008) Dotazovaní aktéři 

v naprosté většině případů ve svém náhledu na tuto problematiku zdůrazňovali potřebu 

sjednocení systému. 

„Když si vemete, že do péče o ohrožené děti v České republice zasahuje pět 

ministerstev, tak si myslím, že to je roztříštěný stoprocentně. (...) Myslím si, že by bylo 

daleko lepší, pokud by to bylo koncentrovaný pod jedno ministerstvo, protože co si 

budem povídat, takhle levá ruka neví, co dělá pravá.“ (rozhovor Vaněk) 

 Nedostatečná koordinace v řízení s sebou nese celou řadu potenciálně 

negativních důsledků. Přístupy, které jsou na úrovni jednotlivých ministerstev 

implementovány bez adekvátního ohledu na jejich vzájemný soulad, mohou vyústit 

v duplicitu činností
107

, případně ve sledování odlišných trendů a působit tak 

protichůdně. Někteří z expertů rovněž poukazovali na existenci úzkého vztahu mezi 

koordinační a finanční stránkou systému. 

 „Podle mého názoru by systém péče o ohrožené děti měl být sjednocen, tak jak tomu 

téměř ve všech ostatních zemích. Došlo by ke koordinaci postupů a cílů a dost by se také 

ušetřilo.“ (rozhovor Zárasová) 

 Pro dosavadní finanční politiku systému péče o ohrožené děti byl 

charakteristický nepoměr mezi prostředky plynoucími do preventivní a následné péče. 

Největší podíl financí je směřován do oblasti ústavní péče, přičemž se jedná o zdaleka 

nejnákladnější sféru systému péče o ohrožené děti. Podstatně menší objem prostředků je 

určen na fungování ZDVOP a dalších alternativ institucionální péče. S nejmenším 

                                                 
107

 Viz například zmíněné zřizování zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc při zařízeních pro výkon 
ústavní výchovy. 
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finančním zajištěním se potýká oblast terénní práce s rodinou, konkrétně ve formě 

preventivní podpory a doprovázení ohrožené rodiny. (Sezemský, 2008) S těmito 

tvrzeními týkající se alokace financí v rámci systému se ztotožnila i převážná většina 

respondentů. 

 „Já myslím, že jsem viděla někde i rozložení těch finančních prostředků, které jdou na 

tu následnou péči, to znamená, kolik peněz jde do těch ústavních zařízení a zařízení pro 

děti vyžadující okamžitou pomoc, ale i pěstounské péče a to myslím 80% všech 

prostředků a 20% prostředků jde do prevence.“ (rozhovor Hazdrová) 
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9. NOVELA ZÁKONA O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ 
DĚTÍ 
 

 Diskutované oblasti péče o ohrožené děti se v minulosti potýkaly s řadou 

nedostatků a problematických aspektů. Opatření obsažená v novele zákona o sociálně-

právní ochraně dětí určitým způsobem na tento dosavadní stav reagují. Následující části 

analýzy přibližují konkrétní legislativní kroky spolu s ilustrací názorů a postojů, které 

vůči nim zaujímají aktéři, jež se v rámci systému péče o ohrožené děti pohybují. 

 

 

9.1 Náhradní péče 

 

 

Jako jeden z klíčových cílů aktualizace právní úpravy sociálně-právní ochrany 

dětí byla definována snaha o rozvoj náhradní péče rodinného typu prostřednictvím 

zvýšení její podpory a to jak hmotné, tak nemateriální v podobě služeb a vzdělávání 

včetně zlepšení odborných příprav
108

. Touto nepřímou formou mělo dojít k dalšímu 

upřednostnění náhradní rodinné péče před ústavní, neboť sociálně-právní ochrana dětí 

spadá do rezortu MPSV, které nemá k zasahování do legislativy upravující činnost 

zařízení institucionální péče, jež jsou gesci MŠMT, dostatečné pravomoci. Při 

hodnocení tohoto obecného trendu se v řadě výpovědí respondentů objevil apel na 

umírněnost a aplikaci principu s ohledem na konkrétní okolnosti a potřeby dětí. 

Ne každé dítě je vhodné pro péči v rodině, ať už je to z důvodu věku nebo je to velká 

sourozenecká skupina, kterou nikdo nechce nebo z důvodu problémovosti, že to dítě má 

různé problémy, které si přineslo s sebou jako zátěž z původní rodiny, ať je to protože 

jeho původní rodina nesouhlasí s tím, aby bylo někde v pěstounské péči. Jsou děti, pro 

které je vhodnější ústavní výchova a jsou děti, pro které je vhodnější pěstounská rodina. 

(rozhovor Váhalová) 

 Odborná příprava je od roku 2000 integrální součástí procesu výběru pěstounů 

při zprostředkování náhradní rodinné péče. V minulosti byl však způsob jejího 

provedení kritizován ze strany některých odborníků a to zejména s ohledem na 

nedostatečnost metodiky a vymezených cílů, které by zamezily značné fragmentaci co 
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do úrovně příprav v jednotlivých krajích. Tato skutečnost měla za následek mnoho 

předčasně ukončených pěstounských péčí, jež vedly k návratu dětí do ústavní výchovy. 

(Rotreklová, E. a Hofrová, V., 2008) Novela zákona na tuto problematiku reaguje v §11 

zavedením minimálních rozsahů příprav. V případě pěstounské péče a osvojení se jedná 

o 48 hodin, alternativně 72 hodin pro pěstounskou péči na přechodnou dobu, přičemž 

minimální rámec příprav upravuje prováděcí vyhláška daného zákona. V souvislosti 

s tímto kvantitativním ukazatelem experti poukazují na důležitost kvalitativního 

aspektu. 

„Tento rozsah je výsledkem připomínek, někdo požadoval hodin více, někdo méně. 

Důležitá je ale hlavně kvalita.“ (rozhovor Zárasová) 

Část aktérů vítala vůbec nastavení směru vedoucího ke sjednocení příprav a 

vnímala toto opatření novely sice jako prvotní, nicméně pozitivní signál. 

 

„No a co se týče toho rozsahu, tak já si myslím, že dřív to nebylo vůbec stanovené, takže 

aspoň, že to nějak stanovené je. Otázka je jako 48 hodin, 72 hodin, jasně, určitě je to 

pořád málo, ale v tomto jsem jako pragmatická a aspoň, že tam je prostě nějaký 

rozsah.“ (rozhovor Hazdrová) 

 Tento přístup však nebyl mezi dotazovanými všeobecně sdílen, řada praktiků 

nepovažovala stanovený rozsah za adekvátní. 

„Směšné, nezodpovědný hazard, tento rozsah je k ničemu. Škoda, že ti odborníci, kteří 

tento systém nastavili, pak nepracují s těmi pěstouny, které my dáváme hodně dlouho 

dohromady, a že někdy nevidí děti, které v nesprávných rukou mají ještě více 

poznamenaný život.“ (rozhovor Petrášová) 

Dle novelizované úpravy zákona o sociálně-právní ochraně dětí je třeba, aby 

osoby pečující
109

 a osoby v evidenci
110

 uzavřely tzv. dohodu o výkonu pěstounské péče 

a to buď s OSPOD nebo jiným pověřeným subjektem
111

. Obsah této dohody definuje 

jejich práva a povinnosti. Závazky, které pro pěstouny z dohody plynou, zahrnují 

                                                 
109

 pěstoun pečující o svěřené dítě 
110

 Jedná se o osobu zahrnutou v evidenci osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na 
přechodnou dobu a jako takovým je jim možné svěřit dítě formou předběžného opatření. 
111

 Například s neziskovou organizací, která disponuje pověřením k uzavírání dohod v rámci výkonu 
pěstounské péče. 
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vzdělávání v rozsahu 24 hodin ročně a povinnost udržovat a rozvíjet vztahy mezi 

svěřeným dítětem, resp. dětmi a jejich blízkými osobami, především pak rodiči. Jedná 

se o jeden z nástrojů podpory biologické rodiny, o němž bude podrobněji pojednáno 

v rámci následujících částí analýzy. Pěstounům je na základě dohody přiznáno také 

několik práv. Týkají se pomoci se zajištěním osobní péče o dítě v případě nemoci či 

vyřizování nezbytných osobních záležitostí. Pěstouni mají dále nárok na respitní péči 

v minimálním rozsahu dvou týdnů za rok, zprostředkování terapeutické, psychologické 

a jiné odborné pomoci, zprostředkování vzdělávání v oblasti výchovy a péče o dítě či 

podporu při udržování styku dítěte s jeho původní rodinnou
112

. Většina expertů 

hodnotila vymezení práv a povinností pěstounů, ve smyslu obecné standardizace 

podmínek výkonu pěstounské péče, kladně. 

„Někde už to prostě fungovalo před novelou, někde ne. Takže podle mě je důležité, aby 

ta novela to jako sjednotila, aby prostě na to pěstouni nárok měli.“ (rozhovor Hazdrová) 

 

Jak již bylo uvedeno v předchozí části analýzy, dotčení aktéři vnímají jako jeden 

z klíčových problémů rozvoje náhradní rodinné péče nedostatek pěstounských rodin. 

Někteří odborníci dávají tento fakt do souvislosti s legislativní překážkou, resp. 

neexistencí instituce profesionálního pěstounství v České republice. (Nadace Sirius, 

2008) S touto zásadní změnou přichází diskutovaná novela, podle jejíchž ustanovení je 

odměna pěstouna nově posuzována jako příjem ze závislé činnosti pro účely daně z 

příjmů, pojistného na sociální zabezpečení, pojistného na úrazové pojištění a pojistného 

na všeobecné zdravotní pojištění. Někteří dotazovaní tuto modifikaci v chápání institutu 

pěstounství hodnotili jako přínos vytvářející prostor pro jeho další rozvoj. 

„Náhradní rodina, ta se má zaplatit, protože to je povolání jako každé jiné.“ (rozhovor 

Kohoutová) 

Zatímco druhá část expertů na změnu filosofických základů, na kterých po 

dlouhou dobu pěstounská péče stála, nahlíží ze zcela jiného úhlu a nevnímá ji jako krok 

správným směrem. 

Kvůli tomu, že se tam přidají peníze a udělá se z toho povolání, tak se nám nevylidní 

úřady práce a nebude spousta nadšených pěstounů, kteří to budou chtít dělat jako 
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 Jedná se o zajištění tzv. asistovaných styků. 
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povolání, protože to skutečně není povolání, to je poslání dle mého názoru a musí si 

každý rozmyslet, jestli toto poslání bude i náplní jeho života, protože to je skutečně 

náplň života. (rozhovor Váhalová) 

 

 Přijetím novely zákona se podstatně změnily také podmínky pro výkon 

pěstounské péče na přechodnou dobu. Jak již bylo zmíněno v této práci, daná forma 

péče se v minulosti potýkala s minimálním využitím z důvodů nestabilního finančního 

zajištění pěstounů. Dle opatření novely vzniká pěstounům nárok na odměnu již 

v okamžiku zařazení do evidence, tedy do seznamu osob připravených k převzetí dítěte. 

 „Tam je podle mě důležité to, že oni dostanou finanční zajištění i po dobu, kdy u sebe 

aktuálně žádné dítě mít nebudou. K tomu vůbec, aby se to rozvinulo je to podle mě 

základ.“ (rozhovor Hazdrová) 

 Nadále se však samotná konstrukce přechodné pěstounské péče setkává 

s kritikou ze strany mnoha odborníků, kteří upozorňují na důležitost vytvoření 

stabilního prostředí pro dítě. Z legislativního hlediska může pěstounská péče na 

přechodnou dobu však trvat nejdéle po dobu jednoho roku
113

. 

„Už jenom to, že přechodní pěstouni, pokud mají mít dítě na jeden rok ze zákona, 

maximálně jeden rok. Nedokážu si představit, že 30. prosince budete koukat na hodinky 

a budete si říkat: ‚Jo, zítra poslední den a pak jdu zase do jiný rodiny‘. Dokážete si to 

představit? Co to pro to dítě, pro tu psychiku toho dítěte musí být? No, to je strašný. To 

si myslím, že i dospělej člověk by měl problém s tímhle se smířit, natož dítě.“ (rozhovor 

Vaněk) 

Patrně největší shoda mezi dotazovanými aktéry panovala ve vztahu k opatření 

novely, kterým došlo ke změně pobírání odměny pěstouna ze strany pěstounů – 

prarodičů. Tato dávka náleží dle nové úpravy pouze prarodičům, kteří pečují o tři a více 

dětí nebo alespoň jedno dítě ve stupni závislosti II. (středně těžká závislost), III. (těžká 

závislost) nebo IV. (úplná závislost). V ostatních případech pak odměna náleží pouze v 

případech hodných zvláštního zřetele, a to zejména s ohledem na sociální a majetkové 

poměry osoby pečující nebo osoby v evidenci a jejich rodiny a s přihlédnutím ke 
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zdravotnímu stavu dítěte. Tato konstrukce dávek pro prarodiče – pěstouny se u expertů 

nesetkala s kladným ohlasem.  

„Taky mi na té novele vadilo, že se tam upozaďovali prarodiče jako pěstouni, protože ti 

neměli stejné podmínky jako pěstouni cizí.“ (rozhovor Váhalová) 

 
 

9.2 Činnost OSPOD 

 

Jak vyplývá z informací uvedených v předešlých kapitolách této práce, OSPOD 

se ve své činnosti potýkají s celou řadou problémů a jako takové se staly předmětem 

jednoho z okruhů novelizace zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Jako dílčí cíl bylo 

dle Důvodové zprávy k novele stanoveno zavedení standardů a závazných postupů pro 

činnost OSPOD včetně vytvoření standardů kvality práce s klientem
114

. Společným 

jmenovatelem dosavadní praxe daných orgánů byla značná nejednotnost přístupu a 

užívaných metod. (Nadace Sirius, 2008) Dopady, které novely ve formě legislativního 

ukotvení metod sociální práce se tak napříč jednotlivými pracovišti velmi odlišují. 

Veškeré následující metody byly v různém rozsahu při výkonu sociálně-právní ochrany 

dětí již využívány. 

 Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí přichází s jasným stanovením 

indikátorů pro vyhodnocení situace rodiny, jejichž výsledkem by bylo co 

nejobjektivnější posouzení konkrétního případu. Dotazovaní experti ovšem upozorňují 

na skutečnost, že osobní zkušenosti odpovědných osob se budou patrně vždy určitým 

způsobem promítat do hodnocení daných rodin. 

„Já třeba,když jdu do rodiny, tak já posuzuju (...) jestli bych tam chtěla být dítětem a nějak 

to tam tak jako vnímám a to teda nevím, jak by se na to dala napsat metodika teda. (...) 

Někdo vyrostl v rodině s pěti dětma na venkově, máma byla taková mateřská, živelná a toho 

takováhle rodina nepřekvapí, ale když pak přijde do takový tý bohatý s tím jedním dítětem, 

tak bude mít problém. Jinej vyrostl v takový bohatý rodině s jedním dítětem, tak mu přijde, 

že to je prostě takový přesně, v čem by děti měly bejt. Pak přijde to téhle živelný a má 

problém.“ (rozhovor Frantíková) 
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Jako jedna z metod sociální práce byl do zákona zanesen rovněž individuální 

plán ochrany dítěte (dále IPOD), který je dle §10 povinen zpracovat příslušný OSPOD. 

V plánu by měly být definovány příčiny ohrožení dítěte, stanovena opatření k zajištění 

jeho ochrany a poskytnutí pomoci rodině za účelem posílení jejích funkcí spolu se 

stanovením časového plánu pro provedení těchto opatření a to ve spolupráci se 

samotným dítětem, jeho rodiči, případně jinými osobami, které jsou odpovědny za jeho 

výchovu. Tímto plánem jsou povinni se řídit pěstouni v případě svěření dítěte do 

pěstounské péče anebo ZDVOP, pokud tam bylo dítě umístěno. Z hlediska sjednocení 

praxe OSPOD tento počin hodnotili někteří z dotazovaných aktérů pozitivně. 

„Myslím, že to je důležité právě z toho důvodu, že se jako musí plánovat víc do 

budoucna, co vlastně s tím dítětem bude (...) a to si myslím, že právě jakoby ta 

koncepční práce tomu chyběla. Někde to prostě dělali, někde s individuálními plány 

pracovali už před novelou, takže když byste prostě mluvila s nějakým ospoďákem, tak by 

vám řekl, že novela vůbec nic novýho nepřinesla, protože oni tohle všechno už dělali, 

ale ne všude to tak bylo, takže zase je to jakoby takový sjednocení a je to hrozně 

důležitý.“ (rozhovor Hazdrová) 

Jak dokládá řada studií a provedených šetření, jejichž výsledky byly zmiňovány 

v rámci této práce, ve své praxi se OSPOD dlouhodobě potýkají s nedostačující 

personální kapacitou. Tento fakt vnímají experti jako jednu z klíčových 

implementačních bariér tohoto nástroje. 

„Když si vemete, že pak ten pracovník sociální má teda 300 případů a jenom teda 

napsat 5 stránek o každým dítěti, no to je slušný slohový cvičení.“ (rozhovor Vaněk) 

 S přijetím novely zákona došlo k legislativnímu ukotvení metody případové 

konference jako jednoho z postupů, který dle §10 využívá OSPOD při práci 

s ohroženým dítětem a rodinou. Případová konference je založena na zapojení dítěte, 

rodičů či jiných osob odpovědných za výchovu dítěte, osob blízkých rodině a dítěti a 

dalších subjektů, které se podílejí na řešení vzniklé situace. Jedná se zejména o školy, 

lékaře a zdravotnická zařízení, poskytovatele sociálních služeb, psychology, policii a 

další odborné pracovníky. Pozitivně bylo aktéry hodnoceno zejména zapojení rodiny a 

dítěte do řešení problému. 
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„U případové konference je i zapojení dalších aktérů, což je zásadní pro efektivní řešení 

ohrožený rodiny. Jsou to...v podstatě většinou mají problémy v řadě oblastí, takže je 

potřeba spolupráce řady dalších lidí. Taky zapojení vůbec těch rodin jako takovejch 

vlastně v tom individuálním plánování případové konference může napomoct, že to 

prostě není právě jenom názor odborníků, ale i těch rodin a dětí.“ (rozhovor Klusáček) 

 

Během rozhovorů se ze strany respondentů na adresu tohoto nástroje objevilo 

také několik odkazů na případné překážky jeho praktického využití. Často zmiňovanými 

faktory byla administrativní náročnost, nízká náhrada mzdy a s ní související nízká 

ochota odborníků k účasti, nutnost zajištění setkání všech dotčených osob na jednom 

místě ve stejný čas a další obtíže související s organizační stránkou ve smyslu zajištění 

adekvátních prostor pro konání konference aj.  

„Ten proces je strašně zatěžující pro toho, kdo by měl dělat i tu terénní práci.“ 

(rozhovor Lněnička) 

Kromě výše uvedených metod bylo do zákona zařazeno několik dalších dílčích 

opatření upřesňující dosavadní praxi. Mezi ně náleží například zavedení pojmu „sociální 

kuratela pro děti a mládež“ a vymezení činnosti kurátora pro děti a mládež či 

specifikace pravidel kooperace mezi OSPOD a osobami pověřenými k výkonu sociálně-

právní ochrany dětí. 

 

 

9.3 Prevence 

 

Ze strany řady aktérů působících v oblasti sociálně-právní ochrany dětí 

dlouhodobě zaznívá kritika týkající se nedostatečné prevence a spolupráce s biologickou 

rodinou, jež by zabránila odebrání dítěte. (Nadace Sirius, 2008) Jako reakce na 

nepříznivý stav této sféry systému péče o ohrožené děti, byla jako jeden z cílů novely 

definována změna orientace systému na preventivní činnost za účelem setrvání dítěte 

v jeho přirozeném prostředí
115

. Tento trend je v souladu s ustanovením Listiny 

základních lidských práv a svobod, jejíž článek 32 zdůrazňuje právo dětí na 

rodičovskou výchovu a péči, jakožto i dalších mezinárodních konvencí včetně Úmluvy 

o právech dítěte. 
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V této souvislosti došlo v rámci §5 diskutované novely zákona k rozšíření 

předního hlediska sociálně-právní ochrany dětí, za kterou je nyní považována vedle 

zájmu a blaha dítěte také ochrana rodičovství a práva na rodičovskou péči. V postojích 

dotazovaných aktérů vůči těmto dvěma principům se odráželo upřednostnění práv dítěte 

a náhled na práva rodičů skrze zájmy dítěte. 

„Já zodpovídám za práva dítěte. Ano, dejme rodičům práva, ale jen do té míry, dokud 

tato jejich práva neničí život jejich dětí.“ (rozhovor Petrášová) 

Dle mínění většiny expertů je spolupráce s ohroženou rodinou a dítětem zdaleka 

nejefektivnější v počátcích, tedy právě ve fázi prevence. 

„Já bych jakoby určitě v těch začátcích hodně ty biologické rodiny podporovala, pokud 

to je třeba jenom finanční záležitost, jinak ten člověk prostě funguje, tak určitě 

stoprocentně velkou podporu, ale takové ty dlouhodobé případy, kdy ten rodič opravdu 

projevuje nepravidelný zájem, tak tam bych jednoznačně dávala přednost těm dětem, 

protože jsou v tom naprosto nevinně. Ten rodič má volbu prostě se rozhodnout co 

s tímhletím životem, ale to dítě tu volbu prostě nemá, to musí čekat a já pokud bych 

měla vybrat, jestli dítě nebo rodič, tak samozřejmě vždycky dítě.“ (rozhovor Johnová) 

 Ve svých konkrétních opatřeních novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 

posiluje preventivní stránku práce s ohroženou rodinou na základě stanovení závazných 

metodik a standardů, o nichž bylo pojednáno v předešlé podkapitole. 

Tak ono to je jako zprostředkovaně, protože ten zákon vlastně upravuje to, co mají dělat 

sociální pracovníci ve vztahu k té původní rodině. (...) Co je předmětem týhle novely, 

tak to jsou nějaký přesnější postupy pro sociální pracovníky, jak mají v určitých 

případech postupovat, zejména teda, co mají udělat předtím, než dospějou k nějakým 

velmi zásadním rozhodnutím, který znamenají zásah do rodiny – odebrání dítěte do 

ústavní péče, do pěstounské péče na přechodnou dobu, návrh na to, aby byli rodiče 

zbaveni rodičovské odpovědnosti. (rozhovor Macela) 

Koncepce již zmíněného IPOD má reflektovat důraz na přijetí takových kroků, 

který by vedly k setrvání dítěte v péči jeho rodičů, resp. jiných osob odpovědných za 

jeho výchovu. S ohledem na tento princip je IPOD považován za tzv. „živý dokument“ 

podléhající neustálé aktualizaci. Na základě opatření vymezených v IPOD jsou osoby, 
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jimž bylo dítě svěřeno do pěstounské péče, povinny umožňovat kontakt dítěte 

s rodičem, stejně tak jako ZDVOP, které se rovněž zavazují poskytnout rodině dítěte 

pomoc spočívající v terapii či nácviku rodičovských kompetencí. Část dotazovaných 

hodnotila kladně zahrnutí prvků plnících podpůrnou funkci ve vztahu k původní rodině 

dítěte, nicméně někteří experti identifikovali značné komplikace v praktické realizaci 

těchto postupů. 

 „Já vím, že na začátku roku jsem měl několik telefonátů, kdy mi volali (pozn. autora: 

pěstouni), že chtějí ty asistovaný styky, to znamená tu návštěvu toho biologickýho rodiče 

s tím dítětem, dělat na půdě Klokánku. No jo, protože zjistili, že ti rodiče jsou feťáci, 

alkoholici, někdy vrazi propuštěný a tak dále, jo a prostě tohle oni teprve zjistili.(...) A 

to jsou věci, který si nikdo neuvědomil a zase je to neověřený. On se spustí nějakej 

systém a tyhlety věci nikdo neví. Takže teď se řeší, že to bude na úřadech, budou nějaký 

jako místnosti, kde to bude se vykonávat, jo, a to už mělo bejt vymyšlený, než se to 

spustí.“ (rozhovor Vaněk) 

 Dalším ze sady nástrojů OSPOD určeným ke spolupráci s biologickou rodinou je 

možnost příslušného orgánu vydat rozhodnutí o povinnosti rodičů či jiných osob 

odpovědných za výchovu dítěte využít odbornou poradenskou pomoc, pokud jí doposud 

nevyužili k překonání problémů a tím odvrácení umístění dítěte do náhradní péče. 

Ačkoliv byla tato alternativa OSPOD k dispozici již před přijetím novely, dle 

respondentů byla v různé míře využívána. Experti nejsou jednotní v otázce účinnosti 

tohoto typu nařízeného poradenství. 

„My to v Brně máme, myslím, že organizace Triáda má jakoby funkci rodinné 

asistentky, která dochází do té rodiny a třeba tu maminku učí, aby byla schopná zvládat 

ty konfliktní situace s dětma nebo třeba jak ty děti zabavit, jo, někdo to prostě jakoby 

neumí si hrát s dětma, protože neměl sám ty vzory. Jo, takže to je podle mě to 

poradenství, které se dá nařídit. Jenže, když je ta rodina nemotivovaná, jo, když už to 

prostě musíte nařídit, tak už prostě je velký riziko, že to nebude fungovat. (...) Ale jako 

já chápu proč to tam je, prostě aspoň, že mají nějakou páku, ale jako může to fungovat, 

to zas je pravda, že když by to nezkusili vůbec, tak by byla 100%ní neúspěšnost, takhle 

bude třeba jenom 80%ní neúspěšnost, takže 20% zachráněných, to je dobrý. (...) No, ale 

mělo by to být jako vždycky tady ty jakoby tvrdý opatření, kdy už se něco nařizuje, to by 

mělo být až to poslední.“ (rozhovor Hazdrová) 
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Při diskutování otázek vztahující se k preventivní složce práce s ohroženou rodinou, 

řada expertů odkazovala na aspekt obecné podpory rodin ze strany státní rodinné politiky, 

která je dle jejich mínění velmi nerozvinutá a podhodnocená. 

„Kdo podporuje biologickou rodinu. Položme si tuhletu otázku: ‚Jakou má podporu 

rodina v České republice? Jakou má?‘ Nemá žádnou. Ano, dostane odečet na daně, ale 

to je směšný, jestli to je dva tisíce nebo kolik, to je legrace. Snižujou se samozřejmě 

dávky, že jo, životní minimum a tak dále. (...) My bysme měli v prvé řadě podporovat tu 

biologickou rodinu.“ (rozhovor Vaněk) 

 

 

9.4 Řízení a financování systému 

 

Mnohokrát skloňované rozmělnění kompetencí na centrální úrovni zůstává i 

nadále jedním z rysů systému péče o ohrožené děti, neboť novela zákona o sociálně-

právní ochraně dětí, která pochází z dílny MPSV přináší změny pouze v těch oblastech, 

jež jsou v kompetenci daného ministerstva. Dle části dotazovaných aktérů bude mít tato 

skutečnost patrně vliv na implementaci diskutovaného zákona. 

„Ono se to promítá nejen do systému před novelou, ale i do systému po novele, protože 

novela tenhleten negativní faktor neodstranila. Jo, a je to velká bariéra právě pro ten 

celostní pohled na potřeby dítěte. (...) Ta rezortní roztříštěnost je podle mě tou největší 

brzdou pokroku nějakého zásadního.“ (rozhovor Macela) 

Ne všichni experti ale sdíleli stejný náhled. Někteří z nich definovaly jako 

klíčový problém v nesoulad mezi školskou a sociální oblastí, resp. mezi dvěma 

odpovědnými ministerstvy, než ve faktickém roztříštění systému mezi pět resortů. 

Důležitou roli přitom přisuzovali aktérům jako jednotlivcům působícím v různých 

oblastech systému. 

„Já si nemyslím, že by to bylo v tom, že to je takhle (pozn. autora: rozdělení systému do 

kompetencí pěti ministerstev) protože nikdy nevytvoříte ministerstvo, který bude jakoby 

ovlivňovat dítě od A až do Zet. (...) Já si myslím, že toto je jenom takhle jako jedna 

z věcí, proč říct, proč to jde tak složitě, ale základním stavebním kamenem, kterej chybí 

je propojení školskýho a sociálního. (..) Je to jenom o tom, chtít jakoby se vzdát nějaký 
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ješitnosti jako todle je naše, todle je vaše, ale vstoupit do toho jednání. (...) To je o 

lidech,  to prostě žádnej zákon nezmění a pokavaď ty lidi to nebudou chtít dát 

dohromady, tak to prostě dohromady nedaj.“ (rozhovor Lněnička) 

Komplikace v souvislosti s přetrvávajícím rozdělením kompetencí dávali někteří 

aktéři do souvislosti také s finančním aspektem adekvátní implementace novely. 

„Je to tím, že se prostě mezi několika ministerstvama, který ty peníze alokujou, tak to 

jde strašně těžko jako překlopit ten systém od jakoby té následné péče nebo následné 

podpory do té preventivní podpory“ (rozhovor Hazdrová) 
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10. POLITIKA PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI OPTIKOU 
KLÍČOVÝCH AKTÉRŮ 
 

 

Politika péče o ohrožené děti představuje z hlediska teorie ACF (Sabatier, 2007) 

zralý subsystém, jehož současná podoba je výsledkem dlouhodobého vývoje. 

Příznačným rysem diskutovaného subsystému je jeho prolínání se subsystémy jiných 

politik. Tato skutečnost je dána samotným objektem politiky, jimiž jsou ohrožené děti. 

Komplexní péče o ně zahrnuje kromě výchovy také vzdělání, zdravotní péči aj.  

Na minulou i současnou podobu politiky péče o ohrožené děti měly dle 

očekávání ACF (Sabatier a Weible, 2007) vliv faktory širšího politického a 

socioekonomického systému. Jak bylo ilustrováno v rámci této práce, vývoj systému 

péče o ohrožené děti se odehrával v určitém ideologickém kontextu, jeho podoba úzce 

souvisí s materiální úrovní společnosti i jejím hodnotovým nastavením, které je klíčové 

také pro orientaci jednání aktérů pohybujících se v daném subsystému. V aktuálním 

nastavení politiky figuruje aktér jako klíčový prvek, jednotlivec disponující omezenou 

racionalitou, jehož konkrétní postoj jak vůči celkové koncepci politiky, tak jejím 

konkrétním opatřením je modelován individuálními zkušenostmi a souborem hodnot a 

přesvědčení, které zastává. Vysoká míra specifičnosti jednotlivých přístupů prakticky 

zamezuje identifikaci advokačních koalic umožňujících obsažení názorové diverzity 

aktérů. Tímto faktem se daná politika vymyká z předpokladů teorie ACF. 

Jak uvádějí Sabatier a Weible (2007), na jednání účastníků procesu tvorby určité 

politiky, mají vliv dva typy externích faktorů, tj. stabilní a dynamické. Na úrovni 

stabilních činitelů mají na proces tvorby politiky péče o ohrožené děti dopad základní 

atributy problému spočívající v názorové fragmentaci aktérů a rozmělnění kompetencí v 

rámci horizontální i vertikální dimenzi politiky. Podstatnou roli sehrávají také základní 

kulturní hodnoty pěstované ve společnosti. Koncepce politiky odráží obecný přístup 

k dítěti, představám o jeho právech a míře ochrany, které se mu dostává. Významným 

způsobem danou politiku formují také příslušné právní dokumenty a zákony včetně 

mezinárodních konvencí, k jejichž plnění se Česká republika zavázala. Z dynamického 

hlediska měly na utváření současné podoby politiky vliv změny socioekonomických 

podmínek spolu se změnou vládnoucí koalice, která byla nakloněna změnám stávající 

politiky. V posledních dekádách docházelo v mnoha zemích na poli péče o ohrožené 
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děti k postupnému odklonu od institucionalismu. Trend vývoje spoluutvářela rovněž 

Evropská unie, zejména prostřednictvím strukturálních fondů, jejichž prostředky se 

v nemalé míře podílely na finančním zajištění systému v posledních letech. 

„Ten systém se ocitá pod čím dál větším tlakem. Ta osamocenost Český republiky v tom, 

že se nenásleduje ten trend celoevropský, tak už je zjevnější a zjevnější, protože všechny 

ostatní země, i balkánský prostě, Slovensko, Polsko, Pobalstský země všechny 

nastartovaly procesy změny toho desítky let trvajícího systému, kde vlastně ta kolektivní 

výchova naopak byla preferována, protože souvisela s ideologií a tak dále.“ (rozhovor 

Macela) 

Aktér je v souladu s předpoklady autorů teorie ACF, ústředním prvkem 

subsystému diskutované politiky. V oblasti péče o ohrožené děti se jich pohybuje velké 

množství včetně odborníků, jejichž role zprostředkovatelů vědeckých zjištění a 

informací je významná při formování postojů jednotlivých zainteresovaných aktérů. 

V rámci procesu tvorby novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí bylo na výsledky 

výzkumných šetření a analýz nesčetněkrát odkazováno. 

 ACF klade velký důraz na hodnotové orientace aktérů, na které nahlíží jako na 

hybatele vývoje a změny politiky. Dle Sabatiera (2007) lze přesvědčení s ohledem na 

jejich sklon k proměnlivosti vydělit do tří úrovní. Nejvíce rezistentní vůči změně jsou 

deep core beliefs, jež v našem případě reprezentuje zájem a blaho dítěte, které jsou 

aktéry dané politiky považovány za základní principy veškerého jednání ve vztahu 

k tvorbě příslušné politiky. Policy core beliefs se týkají představ daného aktéra o 

celkovém směřování a koncepci politiky. Na této úrovni již existují mezi 

zainteresovanými skupinami aktérů rozdíly. Nejzřetelněji se projevují v rozdělení 

dimenze náhradní ústavní a rodinné péče do dvou názorových proudů. Část aktérů 

vnímá institucionální péči jako prvek systému, jehož existence měla v minulosti své 

opodstatnění, nicméně je žádoucí jeho postupné upozadění a to na základě vylepšení 

fungování zbylých složek. Druhá skupina na ústavní péči nahlíží jako na součást, která 

je nezbytná pro to, aby systém reagoval na potřeby ohrožených dětí co možná 

nejkomplexněji. V rámci secondary beliefs, tedy představ o tom, jaké konkrétní nástroje 

by měly být využity k řešení subjektivně definovaných problémů za účelem dosažení 

takového stavu systému, jaký považují aktéři za žádoucí, je názorové spektrum již zcela 

roztříštěné. 
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Řada aspektů politiky péče o ohrožené děti reflektuje předpoklady, na kterých je 

založena ACF, a tudíž se tento teoretický rámec jeví jako vhodný pro vysvětlení změny 

dané politiky. Výjimkou je v tomto ohledu postavení aktéra, které se s ohledem na jeho 

hodnotová přesvědčení ohledně dané problematiky jeví jako daleko 

individualizovanější, než jak jej ACF popisuje. Roli aktéra působícího na poli 

diskutované politiky pravděpodobně lépe vysvětluje model A-A-A, v němž je aktér 

vymezen jako jednotlivec bez příslušnosti k advokační koalici a jako takový se dostává 

ve svém jednání do konfliktních a konsensuálních vztahů s ostatními aktéry v rámci 

arény. Na silnou pozici aktéra-jednotlivce odkazovala ve vztahu k procesu tvorby a 

implementace novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí i péče o ohrožené děti 

obecně také většina dotazovaných expertů. 

 

„Zákon vymezuje nějaký mantinely, ale není to to hlavní, hlavní jsou ti lidé, kteří vlastně 

provádějí ty zákony, a který je realizujou v život. To si myslím, že je daleko důležitější.“ 

(rozhovor Vaněk) 
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11. ZÁVĚR A DOPORUČENÍ 
 

Problematika péče o ohrožené děti je častým předmětem odborného i veřejného 

diskursu. Tato práce je zaměřena konkrétně na poslední vývoj politiky, který byl 

charakterizován zejména tvorbou a přijetím legislativní úpravy, jež přináší podstatné 

změny do jejího dosavadního směřování, tj. novely zákona o sociálně-právní ochraně 

dětí. Novela zákona, ačkoliv nepředstavuje právní normu, která by zastřešovala systém 

péče o ohrožené děti jako celek a měla tak dopad na činnosti veškerých 

zainteresovaných rezortů, představuje jedno z nejkomplexnějších opatření přijatých za 

poslední roky. Jako taková byla její podoba dlouhodobě tématem debat širokého spektra 

aktérů, kteří na poli dané problematiky působí. 

Cílem této práce bylo identifikovat aktéry, kteří se podíleli na tvorbě a faktickém 

přijetí novely včetně těch, kteří figurují jako příjemci jejích ustanovení. V rámci 

expertního šetření jsem usilovala o zjištění postojů aktérů jak vůči dosavadnímu 

fungování systému, jeho kladů a záporů tak, jak je oni sami identifikují ze své 

perspektivy a postavení v systému. Následně jsem svoji pozornost orientovala na 

ilustraci přístupů aktérů vůči opatřením novely zákona, které na dosavadní činnost a 

nedostatky systému reagují.  

Při svém výzkumu jsem postupovala od identifikace klíčových aktérů využitím 

rychlé analýzy aktérů jako pomocné metody, resp. heuristiky. Na základě výsledků 

analýzy jsem následně oslovila experty pohybujících se v mnoha oblastech a úrovních 

systému. Jednalo se o úředníky orgánů centrální státní správy a samosprávy, pěstouny, 

představitele neziskového sektoru, politických stran, různých typů zařízení ústavní péče 

aj. Za účelem zjištění a interpretace jejich stanovisek jsem provedla s těmito aktéry 

celkem dvanáct rozhovorů. V návaznosti na definované cíle jsem formulovala 

výzkumné otázky, jejich zodpovězení se budu nyní věnovat. 

 

Jaký byl charakter dosavadního systému péče o ohrožené děti? 

 Systém péče o ohrožené děti v České republice je na centrální úrovni rozdělen 

do gesce pěti ministerstev. Největší část agendy přitom zajišťuje MPSV, MŠMT a 

Ministerstvo zdravotnictví. Ministerstvo spravedlnosti spolu s Ministerstvem vnitra 

zasahují do systému pouze částečně a jejich role není velmi výrazná. Vzhledem k tomu, 
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že sociálně-právní ochrana dětí je součástí přenesené působnosti, je její výkon 

zajišťován orgány jednotlivých obcí, které jsou metodicky vedeny ze strany krajů. 

Pravomoci jsou tedy rozmělněny i v rámci vertikální dimenze řízení. Tato konstrukce 

systému péče o ohrožené děti  dle závěrů řady studií a analýz představuje jeden 

z hlavních brzdných mechanismů sjednocení a rozvoje. (MPSV, 2008; MPSV, 2009a; 

MPSV, 2009b) Systém postrádá ústřední koordinující orgán, který by vymezil cíle a 

principy jeho fungování. Celkově se vyznačuje tendencí k řešení důsledků, nežli příčin 

problémů ohrožených dětí, což se odráží i ve finančním zabezpečení jednotlivých sfér. 

Převážná část prostředků plyne do oblasti školství a zdravotnictví, v jejichž kompetenci 

je provoz zařízení poskytujících služby následné pobytové péče pro děti, zatímco 

nedostatečná pozornost je orientována na preventivní aktivity a v praxi nedochází 

k využití veškerých možných alternativ předtím, než je dítě odebráno ze své původní 

rodiny. Tato skutečnost úzce souvisí s podmínkami výkonu sociálně-právní ochrany, 

která je součástí agendy MPSV a je poskytována ze strany OSPOD, kterým jsou 

delegovány pravomoci pokrývající převážnou většinu přímé práce s ohroženými dětmi a 

rodinami. Tyto orgány se dlouhodobě potýkají s nedostatkem finančních kapacit a jsou 

personálně poddimenzované. Pracovníci OSPOD v sobě navíc koncentrují dvojí funkci, 

kdy působí jednak jako podpůrný i represivní činitel. Nevyjasněnost mezi rolí úředníka 

veřejné správy a sociálního pracovníka se výrazně promítá do práce s klienty, jejíž 

kvalita se výrazně liší v závislosti na konkrétním pracovníkovi, resp. úřadu. 

 

Kdo jsou klíčoví aktéři působící na poli péče o ohrožené děti v České republice? 

Provedená analýza poukázala na vysoký počet aktérů angažovaných v rámci 

sledované problematiky. V první fázi jsem vytvořila seznam veškerých subjektů 

působících na poli diskutované oblasti. Následně jsem se zaměřila na bližší zkoumání 

aktérů, jejichž role byla významná v procesu tvorby novely zákona o sociálně-právní 

ochraně dětí. Ústředním subjektem politiky jsou ohrožené děti, které působí jako 

primární příjemce opatření politiky, avšak mají na její faktickou povahu minimální vliv. 

Klíčové hráče na centrální úrovni systému reprezentuje vláda České republiky, Výbor 

pro práva dítěte jako její poradní orgán a pět dotčených ministerstev. Do gesce MPSV 

spadá kompletní agenda sociálně-právní ochrany dětí zahrnující právní, metodické, 

kontrolní a analytické činnosti v této oblasti. MŠMT má ve své kompetenci jeden ze 
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základních prvků systému, kterými jsou zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy 

spolu se středisky výchovné péče. Ministerstvo zdravotnictví zajišťuje metodické 

vedení zařízení institucionální péče pro nejmladší děti, tj. kojeneckých ústavů, dětských 

center a dětských domovů pro děti do tří let. Ministerstvo spravedlnosti má na starosti 

prevenci kriminality a vyšetřování trestné činnosti páchané dětmi či na dětech. Systému 

péče o ohrožené děti se ve své činnosti dotýká také Ministerstvo vnitra a to 

prostřednictvím rodinné legislativy, soudnictvím ve věcech mládeže a opatrovnických 

řízení. V rámci místní a regionální úrovně zasahují do fungování systému metodicky 

kraje, jimž jsou podřízeny obecní úřady a úřady obcí s rozšířenou působností, jejichž 

součástí jsou oddělení poskytující sociálně-právní ochranu dětí, OSPOD. Mezi důležité 

aktéry náleží rovněž představitelé zařízení ústavní péče, tj. veškerých zařízení v gesci 

MŠMT a Ministerstva zdravotnictví
116

. Jako stále výraznější se projevuje role nestátních 

neziskových organizací, které participují na poskytování řady služeb pro ohrožené děti a 

rodiny, stejně tak jako na advokačních aktivitách zaměřených na podporu práv dětí. 

Lékaři zajišťují spolu se zdravotnickým personálem péči pro značnou část dětí 

umístěných v institucionálních zařízeních, tudíž působí jako jeden z klíčových aktérů 

systému. Z dosavadního vývoje problematiky je patrná poměrně výrazná mezinárodní 

dimenze, která se do jisté míry podílí na směru jejího vývoje. Výrazná byla v tomto 

ohledu zejména role Výboru OSN pro práva dítěte či Evropského soudu pro lidská 

práva. Konkrétní principy stanovené v oblasti ochrany ohrožených dětí jsou 

formulovány v příslušné legislativě, o jejímž přijetí či nepřijetí rozhodují členové 

Poslanecké Sněmovny a Senátu Parlamentu České republiky. Jejich slovo je rozhodující 

na konci každého zákonodárného procesu. Podobně jako i v případě jiných politik 

figurují média jako důležitý aktér na úrovni zprostředkovatele informací.  

 

Jaké postoje tito aktéři zaujímají vůči dosavadnímu stavu systému péče o ohrožené děti? 

 Expertní šetření ve formě osobních rozhovorů a jejich následná analýza 

poukázaly na značnou fragmentaci v postojích jednotlivých aktérů. Jednotícím 

principem perspektiv všech dotazovaných expertů je naplnění zájmu a blaha dítěte. 

V otázce, jakým způsobem by k tomu mělo dojít, se však aktéři zásadně odlišují. 

                                                 
116

 Jak již bylo zmíněno v analytické části, součástí těchto zařízení mohou být i tzv. zařízení pro děti 
vyžadující okamžitou pomoc, která nespadají mezi ostatní pobytová zařízení, a jež jsou dle příslušné 
legislativy v gesci MPSV. 
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Rozpory panují již na obecné úrovni týkající se celkového směřování systému. Mezi 

aktéry neexistuje shoda ohledně důrazu, který by měl být kladen na preventivní a 

následné služby, ani co se týče aktuální role a budoucí podoby dvou základních 

alternativ náhradní péče, ústavní a rodinné. Zatímco část aktérů vnímá zachování obou 

forem jako podmínku nutnou pro poskytování co nejkomplexnější péče všem dětem, jiní 

se staví k ústavní péči odmítavě a staví se za snahy o redukci jejího využívání. V rámci 

hodnocení konkrétních aspektů systému se názorové spektrum rozpadá do 

individuálních výpovědí, znemožňující jakoukoliv generalizaci. Každý z aktérů vnímá 

klady a zápory systému, stejně tak jako způsoby jejich řešení. Částečným vysvětlením 

může být zmiňovaná rezortní roztříštěnost, která zabraňuje sjednocení na úrovni 

filosofie a obecných cílů. Značný vliv má jistě také konkrétní pozice, kterou aktér 

v systému zastává a jeho vlastní zkušenosti. 

 

Jaká stanoviska tito aktéři zastávají vůči opatřením novely zákona o sociálně-právní 

ochraně dětí? 

 Jedním z hlavních smyslů tvorby této práce bylo odpovědět na otázku, do jaké 

míry celková koncepce i jednotlivá opatření novely zákona o sociálně-právní ochraně 

dětí, jež nabyly účinnosti od 1. 1. 2013, reflektují představy o fungování systému ze 

strany klíčových zainteresovaných aktérů. Postoje dotazovaných expertů vůči nové 

legislativní úpravě oblasti sociálně-právní ochrany dětí se od sebe podobně jako 

v předešlém případě značně odlišují. Neshody panující v přístupech vůči dosavadnímu 

systému se dále promítají do konfliktních náhledů na novelu zákona. Někteří 

z respondentů se k samotnému procesu změny politiky stavěli kladně s dílčími 

připomínkami vůči jednotlivým opatřením. Jiní se nedokázali ztotožnit s většinou 

kroků, které zákon obsahuje, a nacházeli závažné nedostatky v jejich praktické 

implementaci. Hluboké rozpory se projevily zejména ve vztahu k profesionalizaci 

pěstounské péče, kterou část expertů vnímá jako povolání, zatímco ostatní tento institut 

chápou spíše jako poslání, u něhož by finanční aspekt měl být pro uchazeče druhořadým 

faktorem. Zanesení metod sociální práce za účelem zkvalitnění výkonu sociálně-právní 

ochrany dětí ze strany OSPOD považují někteří dotazovaní za nadbytečné, část z nich 

tuto změnu vnímá pozitivně, neboť tento krok dle jejich mínění přispěje k žádoucímu 

sjednocení, ovšem mnozí aktéři nepovažují realizaci těchto opatření za stávajícího 
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personálního zajištění daných orgánů za realizovatelné. Jako značně rozporuplné téma 

se projevila také oblast podpory biologické rodiny, na jejímž zacílení se aktéři 

neshodují. Alternativy se pohybovaly od výrazné orientace na nejpotřebnější rodiny až 

po obecnou podporu na úrovni všech rodin v České republice. Identifikace konkrétních 

oblastí konfliktu a konsensu či koalic aktérů by byla možná pouze za cenu výrazné 

redukce individuální hodnoty získaných informací, a z tohoto důvodu se k ní neuchyluji. 

 Výsledky této práce poukazují na výraznou fragmentaci, která se nese jak 

samotnou konstrukcí systému péče o ohrožené děti, tak v perspektivách 

zainteresovaných aktérů. Prvek aktéra jako jednotlivce, který je nositelem konkrétních 

hodnot a přesvědčení, jež jsou reflektovány v jeho názorech a přístupu, představuje 

jednotící linii celé analýzy. Výpovědi dotazovaných expertů vůči novele zákona o 

sociálně-právní ochraně dětí se jeví jako nejednotné, řada aktérů se vůči nim staví 

s odstupem a nejistotou ohledně jejich praktické realizace. Vyvstává tedy otázka, do 

jaké míry se tato počáteční neshoda aktérů ohledně novely a jejích opatření může 

projevit na její faktické implementaci, která je v současnosti na svém počátku. 
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12. SUMMARY 
 

 

Social and legal protection of children is a field that deserves special attention 

from both experts and the general public, because its main object is to protect rights and 

interests of children, one of the most vulnerable groups in society. When ensuring 

effective social and legal protection in relation to children, the legislation represents one 

of the key aspects. In the Czech Republic, issues related to the discussed topic are 

subject of measures of Act No. 359/1999 Coll., on social and legal protection of 

children. After more than ten years during which the Act has been effective, it has 

become clear that amendment is necessary, as the system of care for vulnerable children 

have faced a number of problems for a long time and thus has gradually come under 

increasingly strong criticism of international organizations as well as of local experts. 

With regard to these facts, a decision was made to create a new legislation, which was 

later approved by the Chamber of Deputies, and became effective on January 1
st
 2013.  

This thesis deals with the attitudes of actors involved in issues related to care for 

vulnerable children towards operation of the existing system its strengths and 

weaknesses, as subjectively defined by actors. Another goal is to interpret actors’ 

evaluation of measures being part of the amendment of the Act on Social and Legal 

Protection of Children, which respond to the problems the system faced during its 

previous operation. In order to find answers to these questions and thus achieve set 

objectives, the method of stakeholder analysis has been used for the purpose of 

identifying key policy actors. Subsequently, actors of different expertise were 

approached and their perspectives were inquired during face-to-face interviews.  

The experts’ statements reflect one of the characteristic features of the system of 

care for vulnerable children, which is a significant fragmentation both on the vertical 

and horizontal level of management. Respondents differed significantly not only in the 

views on specific aspects of the system or amendment measures, but also when defining 

basic principles and ideas about the general direction and trends that should be followed 

by system. The nature of attitudes of actors is that much subjective that it makes any 

degree of generalization impossible as it would lead to a significant loss in terms of the 

uniqueness of obtained utterances. 
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Příloha č. 1: Scénář rozhovoru 

 

 

ÚVODNÍ OTÁZKY 

1. Mohu si tento rozhovor nahrávat? 

2. Mohu uvést Vaše jméno a citovat? 

 

DOSAVADNÍ STAV SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI 

a) Náhradní péče 

3. V ČR se setkáváme se dvěma základními formami náhradní péče o děti, tj. s péčí 

rodinného a ústavního typu. Jak nahlížíte na tyto dvě varianty péče? V čem obecně 

nacházíte jejich klady a zápory? Jak byste zhodnotil/a jejich pojetí a využití v rámci 

dosavadního systému péče o ohrožené děti v ČR? 

4. Jak nahlížíte na pěstounskou péči jako formu náhradní rodinné péče? Jaké její obecné 

výhody a nevýhody můžete identifikovat? Jak hodnotíte pojetí pěstounské péče 

v dosavadním českém systému péče o ohrožené děti? 

5. Jaký je Váš názor na hmotné zabezpečení pěstounské péče uplatňované v dosavadním 

systému péče o ohrožené děti? 

6. Jak hodnotíte dosavadní nemateriální podporu v oblasti pěstounské péče, tj. 

poskytování poradenství, podpůrných a odlehčovacích služeb, vzdělávání apod.? 

7. Jaký je Váš názor na institut pěstounské péče na přechodnou dobu? Jaké klady a 

zápory u něj obecně nacházíte? Jak hodnotíte jeho dosavadní výklad v českém 

prostředí?  

8. Jak nahlížíte na zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc jako prvek 

dosavadního systému péče o ohrožené děti? Jak hodnotíte jejich koncepci, využití, 

možný potenciál (alternativa k DD?) atd.?  
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b) Činnost OSPOD (standardy a metodika) 

9. Shodovaly se podle Vašeho názoru principy, na kterých byly založeny dosavadní 

postupy jednotlivých samospráv při výkonu sociálně-právní ochrany dětí? 

10. Jak hodnotíte spolupráci OSPOD s dalšími subjekty, tj. se školami, zdravotnickými 

zařízeními či NNO při dosavadním výkonu sociálně-právní ochrany dětí? 

11. Jak byste zhodnotil/a návaznost na služby poskytované NNO v dosavadním systému 

péče o ohrožené děti? 

12. V rámci dosavadního systému sociálně-právní ochrany dětí nebyly stanoveny 

jednotné profesní metodiky a standardy kvality péče o ohrožené děti a rodiny. Jak na 

tuto skutečnost nahlížíte? Jak se podle Vás promítla do celkového fungování 

dosavadního systému?  

 

c) Prevence a podpora biologické rodiny 

13. Jak hodnotíte rozsah a způsob poskytování preventivních a poradenských služeb 

ohroženým rodinám v dosavadním systému a využití jeho nástrojů? S čím podle Vás 

souvisí případné rezervy? 

14. Jak nahlížíte na terénní práci s rodinou jako součást dosavadního výkonu sociálně-

právní ochrany dětí? Byla podle Vás adekvátně rozvinutá či nikoliv? Jaké nalézáte 

případné důvody její nedostatečnosti? 

15. Jaký je Váš názor na povahu a rozsah dosavadní spolupráce s rodinou dítěte 

v případě umístění dítěte do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc či ústavní 

výchovy? 

 

d) Řízení a financování systému 

16. Systém péče o ohrožené děti je rozdělen do kompetencí několika ministerstev 

(MPVS, MŠMT, MV, MZ, MS). Jak se podle Vás tato skutečnost odrážela/odráží na 

fungování a řízení celého systému? 
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17. Jak nahlížíte na financování dosavadního systému péče o ohrožené děti? Shledáváte 

výši celkových přidělovaných prostředků za dostatečnou? Pokud ne, jaké dopady měla 

podle Vašeho názoru tato skutečnost na fungování systému? 

18. Jak hodnotíte alokaci těchto prostředků? Podporoval podle Vašeho mínění 

dosavadní způsob financování jednotlivé oblasti adekvátně, resp. s ohledem na jejich 

funkční výkon a v souladu deklarovanými cíli systému péče o ohrožené děti? Pokud ne, 

co bylo podle Vašeho názoru příčinou/příčinami? Jaké tato situace měla důsledky?  

 19. Domníváte se, že v rámci způsobu financování uplatňovaného v dosavadním 

systému byla dostatečně brána v potaz kvalita a efektivita poskytované péče a služeb? 

Považujete tuto vzájemnou provázanost za důležitý aspekt výkonu sociálně-právní 

ochrany dětí? 

 

NOVELA ZÁKONA O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ 

Úvodní otázky 

20. Jakým způsobem jste se vy, resp. instituce, kterou reprezentujete, zapojili do 

procesu tvorby novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí? 

21. Co vedlo, podle Vašeho názoru, k tomuto obratu, který ve formě přijetí novely 

zákona nastal na poli péče o ohrožené děti? 

 

a) Změny v oblasti náhradní péče 

21. Jedním z klíčových cílů novely je posílení náhradní rodinné péče a práce s původní 

rodinou ve snaze omezit umísťování dětí do ústavní výchovy. Jak obecně hodnotíte tuto 

tendenci? 

22. Novela stavuje minimální rozsah příprav pro osvojení a pěstounskou péči (48 hodin) 

a pro pěstounskou péči na přechodnou dobu (72 hodin). Jak nahlížíte na tento krok? Je 

tento rozsah přípravy podle Vašeho názoru přiměřený? 

23. Jaký je Váš názor na rozsah a povahu nemateriální podpory, které novela vymezuje 

v oblasti pěstounské péče? 
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24. Jak nahlížíte na novelizované pojetí pěstounské péče na přechodnou dobu? 

Domníváte se, že by současná právní úprava mohla přispět k rozvoji tohoto institutu 

nebo naopak? 

25. Jak hodnotíte systém dávek pěstounské péče, který novela zákona definuje? 

Shledáváte výši dávek pěstounské péče za adekvátní? Jak nahlížíte na jejich samotnou 

konstrukci?  

 

b) Změny v činnosti OSPOD (standardy a metodiky) 

26. Jaký je Váš názor na povinnost OSPOD zpracovat individuální plán ochrany dítěte 

(IPOD), jež vyplývá z ustanovení novely zákona? 

27. Novela zákona ve svém znění vymezuje pojem sociální kuratela pro děti a mládež, 

resp. činnosti kurátora pro děti a mládež. Jaký je Váš názor na toto opatření novely a 

institut sociální kurately pro děti a mládež obecně? 

28. Novela legislativně ukotvuje institut případové konference. Jak tento krok 

hodnotíte? 

29. Novela zákona přichází se zvýšením požadavků na odbornou způsobilost osob 

pověřených k výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Jak nahlížíte na toto opatření a 

způsob, jakým je v novele pojato? 

 

c) Prevence a podpora biologické rodiny 

30. Jaké stanovisko zaujímáte vůči skutečnosti, že se předním hlediskem sociálně-

právní ochrany nově stává vedle zájmu dítěte také ochrana rodičovství a práva na 

rodičovskou péči?  

31. Jedním z klíčových cílů novely je zkvalitnění práce s biologickou rodinou. Jak 

hodnotíte opatření, která v tomto ohledu novela vymezuje? 

32. Dle opatření novely zákona mají pečující osoby (např. pěstouni) povinnost 

umožňovat v souladu s IPOD styk rodičů s dítětem a dalšími osobami jemu blízkými. 

Jak nahlížíte na tento krok? 
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d) Aspekt řízení a financování systému 

33. Mohla by se dle Vašeho mínění roztříštěnost v řízení systému určitým způsobem 

projevit na implementaci opatření novely zákona? Pokud ano, jakým způsobem? 

34. Domníváte se, že pro adekvátní implementaci opatření novely zákona existuje 

v systému adekvátní finanční zázemí? Pokud ne, v čem nacházíte rezervy? Jaké mohou 

mít dle Vašeho názoru tyto okolnosti důsledky pro implementaci opatření novely?  

35. Existují podle Vašeho názoru oblasti, kterým se novela věnuje nedostatečně či 

vůbec? Jaké důsledky mohou tyto skutečnosti dle Vašeho názoru mít pro implementaci 

opatření novely? 
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Příloha č. 2: Nestátní neziskové organizace, které podporují přijetí novely zákona 

o sociálně-právní ochraně dětí
117

 

 

Amalthea, o.s. 

Asociace náhradních rodin ČR 

Centrum pro rodinu Náruč 

Centrum pro náhradní rodinnou péči, 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, o.p.s. 

Občanské sdružení Janus 

Liga lidských práv 

Lumos 

Náhradním rodinám, o.p.s. 

Občanské sdružení Salinger 

OS ISIS - pro pomoc náhradním rodinám 

Pěstounské rodiny kraje Vysočina, o. s. 

Rozum a Cit, o.s. 

Sdružení pěstounských rodin 

Středisko náhradní rodinné péče, o.s. 

Unie center pro rodinu a komunitu 

V zájmu dítěte, o.s. 

o.s. Vzájemné soužití 

Nadace táta a máma 

Nadační fond J&T 

Vhled, o.s. 
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 Viz též http://www.amalthea.pardubice.cz/tiskove_zpravy/2012/tiskova-zprava-novela-zakona.pdf 
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Příloha č. 3: Seznam navštívených odborných akcí 

 

Název Datum Místo konání 

Seminář Sociálně-právní ochrana dětí 5. 11. 2012 CEVRO Institut, Praha 

Konference Děti a dospívající v síti 

adiktologických služeb 

Blok č. 2: Status quo ústavní péče o děti a 

dospívající - perspektiva 

22. 11. 2012 Lékařský dům, Praha 

Seminář Vývoj práv dětí včera a dnes 6. 12. 2012 Barevný svět dětí, o.s., 

Praha 

Seminář Otázky ochrany práv dětí v praxi 7. 2. 2013 Barevný svět dětí, o.s., 

Praha 

Seminář OSPOD jako hlavní orgán 

ochrany práv dětí 

7. 3. 2013 Barevný svět dětí, o.s., 

Praha 

Seminář Práva dětí v ČR a kritika ze 

strany orgánů EU 

4. 4. 2013 Barevný svět dětí, o.s., 

Praha 

Odborný seminář Ochrana ohrožených 

dětí a jejich rodin 

17. 4. 2013 Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy, 

Praha 

Kulatý stůl v rámci projektu Zvyšování 

kvality systému náhradní péče o děti 

25. 4. 2013 SOS dětská vesnička 

Karlovy Vary - Doubí 

Seminář Případy porušování práv dětí - 

kazuistiky 

2. 5. 2013 Barevný svět dětí, o.s., 

Praha 

Workshop on Family Strengthening 

Program 

9. 5. 2013 Sdružení SOS dětské 

vesničky 

Zdroj: Autorka, 2013 
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Příloha č. 4: Seznam použitých zkratek 

ACF  Teorie advokačních koalic (Advocacy Coalition Framework) 

ČLK  Česká lékařská komora 

ČR  Česká republika 

FOD   Fond ohrožených dětí 

IPOD  Individuální plán ochrany dítěte 

MPSV  Ministerstvo práce a sociálních věcí 

MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

NNO  Nestátní neziskové organizace 

PSP ČR Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky 

OSN  Organizace spojených národů 

OSPOD Orgán sociálně-právní ochrany dětí 

PČR  Parlament České republiky 

ÚMPOD Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí 

ZDVOP Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 
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