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Anotace 

Diplomová práce „ Sociální práce s rodinou a  dítětem umístěným v diagnostickém ústavu“ se 

zaměřuje především na důležitost komplexního a multidisciplinárního přístupu při práci 

s rodinou, která se nese v duchu jejího sanování. Práce reflektuje základní principy sanace 

rodiny, její právní zakotvení, jednotlivé postupy a možnosti. Popisuje rodinné mechanismy, 

které se odrážejí ve fungování rodiny jako celku a popisuje hodnocení rodiny z různých úhlů 

pohledu. Práce se věnuje oblasti deinstitucionalizace, popisuje jednotlivé fáze práce s rodinou 

od prevence až po umístění dítěte do ústavní výchovy. Vedle teoretických poznatků ukazuje i 

praktické příklady práce s rodinou, která nám může nastínit vnímání situace samotným 

dítětem. V neposlední řadě se práce zaměřuje na možnosti reintegrace dětí zpět do rodiny a na 

míru její sanace. 

Annotation 

The Diploma work "Social work with a family and a child placed in a diagnostic institution" 

is with the intention above all to the importance of a complex and an multidisciplinary 

attitude to work with a family that is carried in the spirit of its sanation.The work reflects the 

basic principals of a family´s sanation,its law confirmation,single processes and posibilities.It 

describes family devices that reflect in a family function as the complex and describes an 

evaluation of a family from different angles of the view.The work is devoted to the region of 

the deinstituacionalisation,describes single phases of work with a family from prevention until 

to the location a child to the institutional education.Next to the theoretical knowledge it shows 

even practical exmples of work with a family that it can draw to perceive situations of a child 

by himself.In the last but one raw the work is intended to the possibility reintegration of 

children back to the family and to the measure of its sanation. 

Klíčová slova 

Rodina, sanace rodiny, hodnocení rodiny, diagnostický ústav, deinstitucionalizace, návrat 

domů. 

Keywords 

Family, sanation families, evaluation of family, diagnostic institute, deinstitutionalization, 

homecoming. 
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Úvod 
 

V práci s rodinou obecně cítím smysl dobrého rodinného fungování, které považuji za 

podstatu fungování jedince v dnešní společnosti vůbec. Pokud se rodina dostane do 

nepříznivé životní situace, je zapotřebí ji, co do nejvyšší možné míry podpořit a pomoci ji, 

aby se mohla navrátit zpět k běžnému způsobu života. Téma jsem si zvolila především 

s ohledem na zkušenosti, které jsem získala v rámci práce v diagnostickém ústavu. 

Diagnostický ústav představuje jakýsi mezník v životě, jak celé rodiny, tak samotného dítěte, 

které je do něj umístěno. Pobyt v diagnostickém ústavu může nastartovat rehabilitující 

mechanismy rodiny nebo naopak ukáže ztuhlost či absenci rodinných vazeb. Práce má ukázat 

na důležitost systematického přístupu v rámci sanování rodiny, na důležitost komplexního a 

multidisciplinárního pojetí při práci s ní. Cílem práce je zmapovat reintegraci klientek DÚ do 

rodin, popsat postupy při práci s rodinou, ukázat míru mezioborové spolupráce a sanování 

rodiny. 

 

Největším problémem shledávám absenci následné péče pro rodiny, jejichž děti se vrátily 

z ústavní výchovy. V dnešní době se klade důraz na deinstitucionalizaci a transformaci 

služeb, která bez následné podpory a kontinuální péče o děti a jejich rodiny, nebude dle mého 

názoru zcela možná. Přesto všechno je sanace rodiny více a více podporována a v péči o děti a 

jejich rodiny má pevné místo. Snažila jsem se svou práci pojmout tak, aby vedle potřebného 

teoretického základu ukázala i praktické zkušenosti. 
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1. Vymezení pojmů  
 

V této kapitole budou vymezeny základní pojmy, které se vztahují k rodině a k práci s ní.  

 

1.1 Rodina 

 

Rodina dle Vágnerové (2005, s. 18-19) představuje základní sociální skupinu. Dítě v rodině 

získává primární sociokulturní zkušenost. V rámci ní se dítě učí různým vzorcům chování, jak 

reagovat, jak vyjadřovat své emoce a postoje. Prostřednictvím ní si dítě ukotvuje určitý 

způsob reakcí a modelů, které napodobuje nebo se s nimi identifikuje. Rodina by měla sloužit 

jako prostor jistoty a bezpečí, svým vlivem ovlivňuje postoj dítěte k širšímu okolí. Dítě je 

rodinou formováno především biologicky a sociálně, sekundární vývoj dítěte ovlivňují další 

činitelé jako například osobnost a míra vzdělanosti rodičů. Jak uvádí dále Vágnerová (2008, s. 

46) rodina vytváří nespočet podnětů, které dítě formují. Všechny tyto podněty, pozitivní i 

negativní jsou důležité pro utváření budoucích reakcí a prožívání nových sociálních podnětů. 

Rodina představuje rozmanité prostředí, měla by být zdrojem emoční opory, uspokojovat 

potřebu seberealizace a zároveň prezentovat určitý vzor dospělého chování. Matoušek (2003, 

s. 187-188) popisuje strukturu rodiny pro popis jednotlivých subsystémů, které vznikají 

mezigeneračně, u osob stejného nebo opačného pohlaví či mezi sourozenci. Jednotlivé 

subsystémy oddělují hranice, které jsou více či méně propustné. Ryze nepropustné hranice 

reprezentují neangažovanost a zcela propustné hranice naopak nižší míru autonomie. Dále 

Matoušek (2010, s. 12) popisuje, že v dnešním světě je často jedinec nadřazován nad rodinu. 

„V současnosti je v našem civilizačním okruhu možné rodinu označit za instituci skořápkovou 

(Giddens), rizikovou (Beck), nestabilní a křehkou (de Singly).“ (Matoušek, 2010 s. 12).  

 

Podle Gjuričové (2009, s. 91) pracujeme s různým pojetím rodin, kde záleží na tom, jak se 

jednotliví členové vymezují a kdo koho považuje za člena rodiny. Vnímání rodiny jako 

takové se velmi diferencuje, vedle tradičních forem rodin se objevují i ty netradiční, minoritní 

formy, kterými jsou například neúplné rodiny představující samostatné rodiče a děti, nové 

rozšířené rodiny či vícegenerační rodiny, kde jsou prarodiče v rodičovských rolích.   
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Jak uvádí Dunovský (1986, s. 9) rodina je místem primární socializace jedince. Má 

nezastupitelnou funkci v životě každého člověka. Rodina prochází dynamickými procesy a je 

neustále společensky ovlivňována. Plní základní funkce jako je ekonomická, emocionální, 

výchovná, vzdělávací, socializační a naopak reprodukční funkce je spíše v pozadí. 

 

1.1.1 Rodičovství 

 

Matoušek (2010, s. 46) rozlišuje biologické, psychologické, terapeutické a instinktivní 

rodičovství a chování. Základním aspektem je, že rodičovské chování je spojené se zkušeností 

z dětství rodiče. Existuje souhrn specifických kritérií, která slouží k posuzování rodiče, např. 

při rozvodu. Je to především osobnost rodiče, vazba rodiče k dítěti, jeho citlivost a znalost 

potřeb vůči dítěti, způsob jakým rodič řeší konflikty, schopnost působit na dítě jako vzor, 

úroveň vzdělání a inteligence rodiče, rodinné zázemí rodiče. Pokud dochází k tomu, že rodič 

není s dítětem schopen kooperovat, neuspokojuje jeho základní potřeby a rodič se vůči dítěti 

chová celkově neadekvátním způsobem, mluvíme o poruchách rodičovství. Pro rodiny, které 

zanedbávají péči o dítě je typické, že fungování domácnosti je omezené, dítěti chybí vzor – 

autorita, děti mají více zdravotních problémů, rodiny jsou konfliktní a celkově méně 

soudržné.  

 

1.1.2 Typy rodin 

 

Matoušek (2003, s. 195) uvádí několik typologií rodin. 

 Perfekcionistické rodiny   

Jsou zaměřené na žádoucí způsoby chování, převažuje zde konformismus a primární 

je zde úspěch. Tyto typy rodin jsou často označovány jako utažené, úzkostně 

neurotické a represivní. 

 Nepřiměřené rodiny   

Základním aspektem řešení obtíží v těchto rodinách je to, že se spoléhají na pomoc 

zvenčí. Pomoc tedy hledají často v rodině nebo u profesionálů. Problémem těchto 

rodin bývá vyhodnocování či předvídání určitých situací, organizace, hospodaření a 

výchova dětí. Rodiny jsou často označovány jako závislé, dětské, neadekvátní a 

celkově nezralé. 
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 Egocentrické rodiny   

Základním aspektem těchto rodin je prestiž. Rodinám nechybí materiální zdroje, 

vztahy jsou zde ambivalentní a důraz je kladen na kladnou prezentaci okolím. V těchto 

rodinách se často vyskytují manželské spory a násilí mezi partnery. Jsou často 

charakterizovány jako rozštěpené, prestižní a chladné. 

 Asociální rodiny  

Hlavním znakem těchto rodin je společenská neadekvátnost. Při uspokojování svých 

potřeb, rodina nehledí na obecně platné normy. Rodiny vznikají na nestabilním 

základu, nahodile a nezodpovědně. Děti jsou v těchto rodinách často neplánované a 

dochází u nich k zanedbávání a zneužívání. Rodiny jsou charakterizovány jako 

agresivní, delikventní a impulzivní. 

 

Dále Matoušek (2003, s. 110-129) uvádí tzv. klinické rodiny. Patří mezi ně rodiny se 

zanedbávaným či týraným dítětem, rodiny se zneužívaným či týraným dospělým, rodiny, kde 

se objevuje tělesná nemoc, duševní nemoc či postižený člen, rodina s mladistvým 

delikventem, rodina svobodné matky, rodina se členem závislým na drogách, případně 

patologickým hráčem.  

Sobotková (2007, s. 52) hovoří o základních schématech rodiny, podle kterých se mohou dělit 

na následující. Uzavřený rodinný systém, který představují rodiny s pevnými, jasnými až 

rigidními hranicemi, převládá zde stálá energie a pravidelný čas. Dále otevřený systém, kde se 

rodinné struktury vyvíjejí, energie jde zde pružná a čas je variabilní. Poslední představuje 

náhodný rodinný systém, který představuje nestabilní a rozptýlený prostor. 

 

1.1.3 Poruchy rodin 

 

Dunovský (1986, s. 16 -24) charakterizuje poruchy rodin jako momenty, kdy rodina neplní 

základní požadavky, normy a funkce. Jedná se o selhání jednoho či více členů rodiny. Mezi 

nejzásadnější  patří socializačně-výchovné a emocionální poruchy. 

 

 Rodiče se o dítě nemohou starat  

Důvody, pro které se rodiče nemohou postarat o své děti, jsou různorodé. Počínaje 

neadekvátními přírodními podmínkami, válkami, epidemiemi, katastrofami, přes 
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velký počet dětí až po důvody, které udávají samotní členové rodiny, jako je smrt 

jednoho či obou rodičů, jejich handicap nebo dlouhodobé onemocnění. V takových 

rodinách se setkáváme s absencí výchovných a jiných podnětů. 

 

 Rodiče se o dítě nedovedou postarat 

Tito rodiče nejsou schopni u dítěte uspokojit základní potřeby a zajistit jim tím 

primární vývoj. Jedná se o jedince celkově nezralé a nestabilní. Nedokáží se o děti 

postarat, protože je pro ně obtížné zvládat mimořádné situace.  

 

 Rodiče se o dítě starat nechtějí 

U tohoto typu poruchy je základním aspektem porucha osobnosti rodičů, jež jim brání 

plnit úlohu rodiče s patřičnými náležitostmi. V takových rodinách často nedochází 

k naplnění vztahu dítě a rodič a v těchto případech děti u takových rodičů nezůstávají, 

protože by jejich vývoj mohl být silně narušen. U takovýchto dětí je velmi důležité 

zajistit jim rodinu náhradní, tak aby dítě pochopilo význam a vliv rodinného působení. 

 

 Rodiče nadměrně pečující o děti 

Jedná se o rodiče, kteří se až úzkostně starají o děti a často se o ně až úzkostně bojí. 

Mají ochranářský postoj a dětem často chybí prostor pro spontaneitu. Výsledkem bývá 

dítě často submisivní či naopak s agresivními sklony. 

 

 Rodiče týrající či zneužívající dítě 

Nejčastějším důvodem takového chování rodičů bývá jejich psychopatologie. 

Setkáváme se zde se syndromem CAN, kde je vývoj dítěte vážně narušen. Rodiče mají 

k dítěti hostilní postoj a hrozí zde těžké duševní, somatické a sociální poruchy. 

 

Vágnerová (2008, s. 592) popisuje rodiny dysfunkční, které jsou typické některými svými 

prvky a vlastnostmi a zvyšují riziko špatného zacházení s dítětem. Jsou to nedostatky 

v sociální orientaci, snížená empatičnost, neschopnost vnímat a porozumět potřebám druhých 

lidí, komplikované sociální fungování, rigidita. Dalším prvkem je problémové sebehodnocení 

a rizikové chování, kde převládá impulzivita, nedostatečná sebekontrola a sebeovládání. 

Zásadní vlastností těchto rodiny je negativní zkušenost z dětství, kterou rodiče projektují do 

své vlastní rodiny, často dochází k opakování stejných vzorců chování. 
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1.2 Případová práce 

 

Matoušek (2003, s. 67- 74) ukazuje případovou práci jako metodu sociální práce, která se 

zaměřuje na určitý případ, jedince.  Primárně jde o pochopení jedince i v kontextu rodiny a 

společnosti, ve které žije.  V případové práci často pracujeme se sociálními rolemi, které 

určitým způsobem determinují chování jedince a ovlivňují dílčí situace. Je důležité, aby 

případový pracovník znal dobře instituce nabízející sociální služby, aby byl schopen jedince 

na ně napojit. Základním kamenem případové práce je fakt, že hodnota jedince je nadřazena 

hodnotám ostatním.  Rozhodnutí je právě na každém jedinci a úkolem pracovníka je 

povzbuzování, orientace, motivace, mobilizace a vyhodnocování možností. Je důležité 

podporovat to stabilní a nosné, co v klientovi vidíme. Klient představuje individualitu, 

jedinečnost a sebeurčení. Případová práce stojí na vytvoření vztahu mezi klientem a 

pracovníkem a řešení společné zakázky. Hlavní oblastí případové práce jsou zpravidla 

rodinné problémy. Při práci s klientem se orientujeme na jeho potřeby, na vytvoření plánu, 

napojení klienta na adekvátní zdroje pomoci a na monitoring a zpětnou vazbu. Pracovník si 

primárně určí problémový systém a jeho zdroje, dále sestaví akční systém a navrhne postup. 

Případová práce zahrnuje sociální studii, vyšetření, intervenci a ukončení. 

 

1.3 Metodika sociálního šetření v rodině 

 

Vstup profesionála do rodiny je vstupem do jejího soukromí. Pracovník vidí odraz života 

rodiny, který není zpravidla autentický, vidí její vzájemnou komunikaci, praktické fungování, 

může sledovat rodinné vazby, teritorialitu a rodinné rituály, zkrátka není odkázaný jen na 

popisné údaje. Návštěvu v rodině je vhodné dělat ve dvou. Návštěva by neměla mít direktivní 

charakter a profesionál by se měl na rodinné teritorium dívat objektivně a komplexně, to 

jakým způsobem rodina žije je výsledek určitého vývoje, který by měl být zhodnocen 

(Matoušek, 2003, s. 106-108). 

 

Matoušek (2003, s. 193) uvádí několik základních ukazatelů funkcí rodiny, patří sem: 

 Kulturní a hodnotová orientace rodiny. 

 Uspokojování základních potřeb rodiny.  

 Fungování domácnosti. 
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 Vztah rodičů k dětem. 

 Vývoj emocionality a sociálních vztahů u dětí. 

 Vztah rodiny k okolí, institucím. 

 Sociální vazby jednotlivých členů rodiny. 

 Zaměstnání rodičů. 

 Ekonomické zázemí rodiny. 

 Komunikační styl rodiny (jasnost, participace, konfliktní situace, emocionalita). 

 

Jak uvádí Bechyňová (2011, s. 58-59) zhodnocení situace dítěte v rodině by mělo mít znaky 

multidisciplinarity, tak aby došlo k vhodnému posouzení. Výsledek hodnocení se stává 

podkladem pro práci s rodinou jako takovou včetně samotné sanace. Vedle posouzení rizik, 

by se zároveň měly posoudit i silnější stránky rodiny, najít něco dobrého, za co je můžeme 

ocenit. Důležité je zaměřit se na dohled, který rodič dítěti poskytuje, poskytování výživy, 

ošacení a hygieny, péče o fyzické a duševní zdraví dítěte a péče o rozvoj jeho osobnosti a 

vzdělávání. 

 

1.4 Diagnostický ústav pro mládež 

 

Diagnostický ústav je zařízení, které přijímá děti na základě komplexního vyšetření a na 

základě zdravotního stavu dětí a volné kapacity jednotlivých zařízení, je umísťuje do dětských 

domovů, dětských domovů se školou nebo výchovných ústavů. Základní organizační 

jednotkou pro práci s dětmi v zařízení je výchovná či rodinná skupina. Diagnostický ústav má 

diagnostické, pedagogické, psychologické, vzdělávací, výchovné, terapeutické, sociální, 

organizační a koordinační úkoly. Zpracovává komplexní diagnostickou zprávu na základě 

výsledků diagnostických, vzdělávacích, terapeutických, výchovných a sociálních činností 

s návrhem specifických výchovných a vzdělávacích potřeb dítěte. Pobyt dítěte 

v diagnostickém ústavu trvá zpravidla 8 týdnů. Diagnostický ústav také poskytuje nezbytnou 

péči dětem, které jsou zadrženy na útěku od osob, které jsou odpovědné za jejich výchovu, a 

to na základě rozhodnutí soudu o předběžném opatření. V diagnostickém ústavu jsou 

zřizovány nejméně 3 výchovné skupiny pro účely komplexního vyšetření. V diagnostickém 

ústavu stejně jako v dalších školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy a ve školských 

zařízeních pro preventivně výchovnou péči, musí být zajištěno základní právo na vzdělání a 
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výchovu každého dítěte. Dle ústavních principů a mezinárodní smlouvy o lidských právech 

musí být vytvářeny podmínky, které podporují sebedůvěru dítěte, rozvoj jeho citové stránky a 

umožnění aktivní účasti ve společnosti. S dítětem musí být zacházeno v zájmu jeho plného a 

harmonického rozvoje s ohledem na potřeby osoby jeho věku. V rámci preventivní péče 

diagnostický ústav může poskytnout péči také dětem, o jejichž umístění v důsledku poruch 

chování požádaly osoby, které jsou zodpovědné za výchovu.
1
 

 

2. Sanace rodiny 

 

„Sanace rodiny/podpora rodiny představuje postupy podporující fungování rodiny, které jsou 

opakem postupů vyčleňujících některého člena rodiny kvůli tomu, že někoho ohrožuje, 

případně kvůli tomu, že je sám někým z rodiny ohrožen. V současnosti v západních zemích 

převažuje názor promítající se i do praxe sociální práce, že sanace rodiny by měla být 

metodou první volby u většiny případů, kdy je sociální služba kontaktována kvůli výskytu 

domácímu násilí. Sanace rodiny má však mnohem širší pole působnosti, například jako 

postup doplňující léčbu závislosti u dospělých lidí. Práce s rodinou může mít formu podpory 

od zaškoleného dobrovolníka, terapie poskytované profesionálem celé rodině nebo někomu 

z rodiny v domácím či jiném prostředí, služby poskytované rodinám (např. docházka dětí do 

specializovaných denních center, přípravné vzdělávání dětí před vstupem do školy, docházka 

do mateřských a rodinných center).“ Matoušek (sec. cit. In: Bechyňová, 2011, s. 17). 

Sanace rodiny, jak uvádí Bechyňová (2011, s. 18- 35), představuje především souhrnná 

opatření sociálně – právní ochrany, která se ukládají rodině, kde je vývoj dítěte z různých 

důvodů ohrožen. Jedná se o preventivní opatření, kde je cílem podpořit fungování rodiny jako 

celku. Základním aspektem sanace je předcházet nebo snižovat příčiny ohrožení dítěte, tak 

aby rodina byla zachována. Sanace pracuje s rodinami, kde například hrozí odebrání dítěte 

z rodiny nebo s rodinou, kde již je dítě někde umístěno a zájmem všech stran je jeho návrat 

domů. Znakem sanace je její multidisciplinarita, kdy stanovený tým má svého 

koordinátora a pracuje s jasným vymezením rolí a úkolů. Všechny strany jsou seznámeny 

s programem sanace a podílejí se na vzniku sanačního plánu. Při realizaci sanačního plánu je 

dán časový horizont pro plnění jednotlivých kroků, ty jsou pak vyhodnocovány v rámci jejich 

                                                           
1  Sbírka zákonů č.109/2002 o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně 

výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, s. 2978-2982  
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efektivity. Sanace rodiny pracuje s formální i obsahovou stránkou rodiny. Formální stránka 

zahrnuje například zajišťování dokladů, dávek sociální podpory, rodinný rozpočet, bytové 

podmínky, udržování finančních prostředků a obsahová stránka zahrnuje například pohled 

rodičů na celou situaci, vztahy k dětem, režim rodiny, pochvaly, tresty, komunikace, 

rodičovské kompetence apod. Sanace rodiny funguje jako jeden z nástrojů podpory rodičů, 

kteří se při péči o své děti dostali do obtíží. Tyto situace bývají často výsledkem nepříznivých 

vlivů, které na rodinu působily. Problémy, které rodiny často řeší, bývají vyústěním menších a 

neřešených dílčích skutečností, které se na sebe nabalovaly. 

V České republice se sanaci rodiny věnuje občanské sdružení STŘEP – české centrum pro 

sanaci rodiny, které funguje od roku 1997. Věnují se dětem do patnácti let, u kterých hrozí, 

že by mohlo dojít k narušení jejich vývoje v důsledku existence rizik v jejich rodině a okolí. 

Střep klade důraz na sociální rehabilitaci, integraci, stimulaci a rozvoj osobnosti dítěte, na 

zlepšení rodičovských kompetencí a na celkovou úpravu rodinných a sociálních podmínek. 

Primárním cílem je zabránit tomu, aby bylo dítě odebráno z rodiny nebo naopak mu umožnit 

návrat zpátky k jeho rodině. Základní filosofií jejich činnosti je to, že pokud chceme dítěti 

pomoci, musíme efektivně pomoci jeho rodině. Jejich činnost stojí na pilíři dvou zásadních 

projektů, jsou to: Doprovázení rodiny a Dejme šanci. Tyto projekty se v roce 2007 staly 

sociálně aktivizační službou pro rodiny s dětmi dle zákona o sociálních službách 108/2006 

Sb. Statutárním zástupcem občanského sdružení je Věra Bechyňová, Dis., která základní 

pilíře práce sdružení shrnuje ve své knize. Bechyňová (2010, s. 151). 

Sanování rodin často předpokládá, že se rodina nachází v určité krizi. Vodáčková (2007, 

s. 272-277) uvádí, že práce s rodinou, která se ocitá v krizi, s sebou přináší specifika této 

práce s nimi. Ve vztahu k sanaci patří k nejčastějším rodinným krizím ty, které souvisí 

s vývojem dětí, krize spjaté s poruchami chování a osobnostními poruchami, krize které jsou 

výsledkem náhlých životních změn a manželské krize. Tyto uvedené typy krizí ukazují na 

problém, které se týká celé rodiny a všech jejích členů. Při krizové práci s rodinou, kdy nejsou 

přítomni všichni její členové, se na chybějící členy nesmí zapomínat, stále jsou součástí 

celého problémového systému. Krizová intervence rozlišuje v závislosti na typu problémů, 

které členy na první schůzku pozvat. Následná systemická práce náleží oboru rodinné 

psychoterapie. Krize představuje příležitost ke změně a je důležité, aby se jí účastnili všichni, 

kterých se to týká, tedy celý systém. Při krizové práci s rodinou se podporují úzdravné 

procesy, na kterých by potom rodina měla stát. 
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2.1 Příklady z praxe 

 

Příklad sanované rodiny z praxe 

 

Rodina, se kterou v tomto případě OSPOD pracoval, byla v jeho evidenci přibližně půl roku. 

Rodina žila ve společné domácnosti, otec, matka a dvě nezletilé děti, mladší dcera a starší 

syn. Partner matky je otcem obou dětí, ale nejsou s matkou manželé, jejich soužití trvalo 

přibližně dvacet let. Matka se po dlouhodobých problémech ve vztahu s partnerem rozhodla 

spolu s dětmi od partnera odejít. Děti má do péče svěřeny matka. Stěhování bylo velmi 

dramatické, otec nechtěl děti s matkou pustit, musela asistovat PČR. Syn se v této situaci 

rozhodl zůstat s otcem a bylo mu vyhověno. Matka se nacházela v nepříznivé situaci, kdy 

neměla kam s dětmi od otce dětí odejít, vyhledala proto pomoc organizace poskytující bydlení 

matkám s dětmi v krizi a komplexní psychosociální pomoc. Po necelém měsíci se matka 

dostavila na OSPOD s tím, že má problémy s chováním syna, je na ni drzý a po celou dobu 

bydlení u otce nechodil do školy. Nezletilý syn se tedy přestěhoval k matce, aby na něho měla 

větší dohled. Mezitím kulminovaly problémy mezi synem a matkou. Matka nechala jeden 

víkend syna bez dozoru v bytě, který jí poskytuje zmíněná organizace, během tohoto víkendu 

mělo dojít k nevhodnému chování syna v bytě a poničení majetku. Matka OSPOD delší dobu 

nekontaktovala, situace se tedy zdála být stabilizována. Po čase matka přichází za kurátorkou, 

kde s pláčem líčí, že si se synem neví rady, že se stupňuje jeho agresivita vůči ní a že je 

rozhodnuta umístit ho do diagnostického ústavu. Kurátorka jí seznámila s tím, jak se podává 

návrh na předběžné opatření a o možnosti dobrovolného pobytu. Kurátorka matce vyložila 

také možnost uskutečnění případové konference, aby nic neuspěchaly a matka s tím 

souhlasila. Kurátorka si také pozvala otce, který uvedl, že je se synem v denním kontaktu, že 

syn špatně nese to, že nejsou jako rodina v jedné domácnosti a že matka rozdělila rodinu. 

Otec negoval veškeré synovi ataky vůči matce, je ochotný s OSPODEM spolupracovat a 

vyjádřil se, že nechce na matku házet špínu, ale že k ní má určité výhrady. Kurátorka se 

spojila se školou, kde měl nezletilý podmínečné vyloučení a byl mu přidělen výchovný 

poradce. Byla udělána dohoda, že pokud syn začne do školy docházet a bude pod 

pravidelným dohledem zmíněného poradce, podá zprávu, za jakých okolností, bylo 

domluveno další studium. Otec uvedl, že se chce zapojit do průběžné kontroly synovy 

docházky. Otec byl také seznámen s možností případové konference a souhlasil s jejím 



18 
 

uskutečněním. Další schůzka proběhla se synem a otcem dohromady, oba byli komunikativní, 

obeznámeni s jasnými podmínkami studia. Otec uvádí, že chce, aby se syn věnoval 

volnočasovým aktivitám a aby se více rozvíjel. Syn ve vztahu k matce uvedl, že všechno 

nafukuje a zveličuje, že je se vším rychle hotová a že je velmi impulzivní. Otec sdělil 

OSPODU, že nesouhlasí s nařízením ústavní výchovy nebo dobrovolným pobytem, uvedl, že 

je schopen se o syna postarat. Oba potvrdili účast na případové konferenci.  

 

Záznam ze sociálního šetření sanované rodiny  

 

K sociálnímu šetření v rodině došlo v návaznosti na případovou konferenci, kde bylo 

dohodnuto, že nezletilý syn půjde bydlet k otci, do doby než dojde k soudnímu svěření jeho 

osoby do péče otce. Kurátor pro mládež prošetřoval podmínky, ve kterých bude nezletilý žít a 

zároveň šetření sloužilo i k dohodnutí si podmínek, za jakých bude nezletilý u otce fungovat. 

Návštěva u otce a nezletilého syna, syn je u otce dobrovolně, bylo to jeho přání, které zaznělo 

na případové konferenci, které se rodina účastnila. Syn má přidělenou kurátorku pro mládež, 

ke které pravidelně dochází. Ve zprávě bylo uvedeno: byt byl čistý, skromně zařízený, byly 

zde základní věci k běžnému životu. V rámci návštěvy byl otec poučen o tom, aby syna 

nezatěžoval svými osobními problémy, aby filtroval, co se k synovi dostane a aby na něj 

nepřenášel vztahové problémy s jeho matkou. Kurátorka se s otcem dohodla na tom, aby 

dohlížel na jeho školní docházku a jeho chování. Otec se bude snažit syna zapojit do 

volnočasových aktivit. Otec kurátorce ukázal platnou nájemní smlouvu a dohodu o splátkách. 

Syn byl šetření také účasten a sdělil, že si je vědom, jak se má chovat a co jsou jeho 

povinnosti. Nezletilý syn uvedl, že je smutný, že je jeho setra jinde, že jí má rád, ale že chápe 

vyhrocenost situace a i to, že za těchto okolností je toto řešení správné. 
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2.2 Právní zakotvení sanace rodiny 

 

2.2.1 Zákon o sociálně-právní ochraně dětí ve vztahu k sanaci rodiny 

 

„Předním hlediskem sociálně-právní ochrany je zájem a blaho dítěte, ochrana rodičovství a 

rodiny a vzájemné právo rodičů a dětí na rodičovskou výchovu a péči. Přitom se přihlíží i k 

širšímu sociálnímu prostředí dítěte.“ 
2
 

  

Preventivní a poradenská činnost 

  

Obecní úřad obce s rozšířenou působností je povinen
3
:  

 Sledovat a vyhodnocovat nepříznivé vlivy, které na děti působí. 

 Kontinuálně vyhodnocovat poměry v rodině dítěte, poskytovat pomoc rodičům nebo 

dalším osobám, které nesou zodpovědnost za výchovu dítěte. 

 Vypracovat plán ochrany dítěte, kde jsou definovány příčiny ohrožení a stanovení 

takových opatření, které povedou k ochraně dítěte, pomoci rodině, posílení jejích 

funkcí a to ve spolupráci se všemi, kteří se podílejí na výchově dítěte a na řešení 

problémů jeho rodiny. 

 Pořádat případové konference, které řeší konkrétní případy ohrožených dětí a jejich 

rodin, ve spolupráci s rodiči a osobami zodpovědnými za výchovu dítěte a dalšími 

přizvanými účastníky, jakými jsou zástupci škol, školských zařízení, zástupci zařízení 

poskytující zdravotnické služby, orgány činné v sociální oblasti, orgány policie, 

státních zástupců, odborných pracovníků z oblasti náhradní rodinné péče a 

poskytovatelů sociálních služeb. 

 Projednat s rodiči či jinými osobami odpovědnými za výchovu dítěte důvody, pro 

které má dojít nebo došlo k podání návrhu na soud, srozumitelně je poučit o právech a 

povinnostech, které vyplývají z rodičovské zodpovědnosti a o důsledcích při neplnění 

těchto povinností. 

                                                           
2
 Úplné znění zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně - právní ochraně dětí, § 5, 23., v aktuálním znění k 21. 1. 2013 

3 Úplné znění zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, § 10, s 25., v aktuálním znění k 21 .1. 2013 
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 V rámci případové konference předem projednat důvody podání návrhu, zabývat se 

možnými způsoby řešení. 

 Uskutečnit opatření sociálně-právní ochrany, která vyplývají z vyhodnocení situace a 

individuálního plánu ochrany dítěte, poskytnout nebo zprostředkovat poradenství či 

pomoc při výchově rodičům nebo jiným osobám, které jsou odpovědné za výchovu 

dítěte nebo uložit povinnost využít odborné pomoci. 

 

Obecní úřad s rozšířenou působností
4
: 

 Pomáhá rodičům při řešení výchovných a jiných problémů, které jsou spojeny 

s péčí o děti 

 Poskytuje nebo zprostředkovává rodičům poradenství při výchově a vzdělávání 

dítěte a při péči o postižené dítě. 

 V rámci poradenské činnosti pořádá přednášky a kurzy, které jsou zaměřené na 

řešení výchovných a sociálních problémů spojených s výchovou a péčí o děti. 

 Poskytuje poradenskou činnost vhodným osvojitelům a pěstounům. 

 Poskytuje pomoc při uplatňování nároku dítěte na výživné a při vymáhání plnění 

vyživovací povinnosti k dítěti. 

 

Obecní úřad s rozšířenou působností může rodičům nebo jiným osobám odpovědným za 

výchovu dítěte, uložit povinnost využít odbornou poradenskou činnost, pokud rodiče 

nezajistili dítěti odbornou poradenskou pomoc, i když dítě takovou pomoc nezbytně 

potřebuje, pokud rodiče nejsou schopni řešit problémy, které jsou spojeny s výchovou dítěte, 

pokud rodiče nevyužili možnosti odborného poradenství potřebného k překonání problémů 

rodiny a k odvrácení umístění dítěte do náhradní péče.
5
 

Obecní úřad s rozšířenou působností sleduje dodržování práv dítěte, které je umístěno ve 

školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy. Zaměřuje se na 

psychický a fyzický vývoj dětí, na to zda stále trvají důvody pro umístění, zjišťuje, jak se 

vyvíjejí vztahy mezi dítětem a jeho rodiči, dále pak klade důraz na to, aby sourozenci byli 

umisťováni společně. Zaměstnanec obce s rozšířenou působností je povinen nejméně jednou 

                                                           
4
 Úplné znění zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně – právní ochraně dětí, § 11, s 26, v aktuálním znění  k  21. 1. 2013 

5 Úplné znění zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně – právní ochraně dětí, § 12, s 26, v aktuálním znění  k  21. 1. 2013 
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za 3 měsíce navštívit dítě a rodiče dítěte, kterému byla nařízena ústavní či ochranná výchova. 

Dále má povinnost navštívit dítě dle jeho potřeby.
6
 

 

Výchovná opatření 

 

Pokud to vyjadřuje zájem dítěte, může obecní úřad obce s rozšířenou působností nařídit 

výchovná opatření, kterými jsou tyto
7
: 

 Napomenutí vhodným způsobem dítě, rodiče, jiné osoby odpovědné za výchovu 

dítěte, popřípadě toho, kdo by narušoval řádnou péči o dítě. 

 Stanovení dohledu nad dítětem a provádět jej za součinnosti orgánu sociálně-právní 

ochrany dětí, školy, popřípadě jiných institucí a osob, které na dítě působí. 

 Uložení dítěti, rodičům nebo jiným osobám zodpovědným za výchovu dítěte omezení 

bránící působení škodlivých vlivů, zejména pak zákaz určitých činností, návštěvu 

rizikových míst, akcí a zařízení. 

 Uložení dítěti, rodičům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu dítěte povinnosti 

využít odbornou poradenskou pomoc nebo uložit povinnost účastnit se prvního setkání 

se zapsaným mediátorem v rozsahu 3 hodin nebo terapie. 

 

Obecní úřad s rozšířenou působností může požádat příslušný obecní úřad, aby sledoval, zda 

jsou výchovná opatření dodržována. Pokud to vyžaduje zájem dítěte a výchovná opatření 

nevedla k nápravě, může soud dítě dočasně odejmout z péče rodičů nebo jiné osoby, která je 

zodpovědná za výchovu dítěte a dítěti nařídit pobyt nejdéle na tři měsíce ve středisku 

výchovné péče, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nebo v zařízení poskytovatele 

zdravotních služeb nebo v domově pro osoby se zdravotním postižením. Pokud není možné 

zajistit dítěti potřebnou ochranu a pomoc jiným výchovným opatřením nebo opatřením 

sociálně-právní ochrany dětí a není možné též zajistit péči v náhradní rodinné péči, především 

v pěstounské péči na přechodnou dobu, soud může rozhodnout o svěření dítěte do péče 

zařízení vyžadující okamžitou pomoc. Soud může dobu trvání výchovného opatření zcela 

výjimečně prodloužit, zejména pokud si rodiče nebo jiná osoba zodpovědná za výchovu dítěte 

                                                           
6
 Úplné znění zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně – právní ochraně dětí, § 29, 38., v aktuálním znění  k  21. 1. 2013 

7 Úplné znění  zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně – právní ochraně dětí, § 12, s 27, v  aktuálním znění k 21.1.2013 
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prokazatelně upravuje své poměry tak, aby si mohla dítě převzít do své péče. Celková doba 

výchovné opatření nesmí přesáhnout délku šesti měsíců. 

 

Individuální plán ochrany dítěte  

 

Individuální plán ochrany dítěte se zpracovává s ohledem na dítě a obsahuje jasné body, 

vztahující se k ochraně dítěte
8
: 

 Zpracovává se s důrazem na přijetí opatření, které umožní zůstat dítěti v péči rodičů 

nebo jiných osob odpovědných za výchovu. 

 Pravidelně se aktualizuje, zejména v případě nařízení ústavní nebo ochranné  výchovy, 

nebo když je dítě v zařízení vyžadující okamžitou pomoc nebo v jiné náhradní 

výchově. 

 Popisuje příčiny ohrožení dítěte a důvody k zahájení sociálně-právní ochrany dítěte. 

 Obsahuje cíle navržených opatření a ukazuje jejich účinnost. 

 Obsahuje rozsah navržených opatření a poskytnutí pomoci rodičům dítěte. 

 Ukazuje na to, jakým způsobem jsou opatření, práva a zájmy dítěte naplňována. 

 Obsahuje metody práce s rodinou a rozsah intervencí poskytnutých rodině dítěte. 

Zaměřuje se na posílení úlohy a funkce rodiny, na rozvoj pečovatelských a 

výchovných schopností, sociální rehabilitaci rodiny, poskytování péče dětem 

umístěných v náhradní péči a jejich rodinám, posílení rodičovských kompetencí 

v oblasti  vzdělávání. 

 Zkoumá spolupráci rodičů dítěte s orgánem sociálně-právní ochrany dětí a dalšími 

institucemi či osobami. 

 Vyhodnocuje časový plán, plán vzdělávání, plán blížícího se výstupu dítěte z náhradní 

péče. 

 

Individuálním plánem se řídí zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které je povinno 

spolupracovat s rodinou dítěte, pomoc jim při vyřizování a zajišťování záležitostí týkajících se 

dítěte, dále rodině zajistit terapii, nácvik rodičovských a dalších dovedností, které jsou 

                                                           
8 Úplné znění zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně – právní ochraně dětí, § 11/§2, s 26,88. V aktuálním znění k 21.1.2013 
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potřebné a to v souladu s individuálním plánem dítěte, který zpracovává orgán sociálně-

právní ochrany dětí.
9
 

 

Pěstounská péče 

 

Pěstounská péče zahrnuje práva a povinnosti pečující osoby nebo osoby v evidenci
10

. 

V souladu s individuálním plánem ochrany dítěte má pěstoun povinnost udržovat, rozvíjet a 

prohlubovat sounáležitost dítěte s osobami dítěti blízkými, především s jeho rodiči a umožnit 

mu styk s nimi, pokud soud nestanoví jinak. Dále má povinnost zvyšovat si znalosti a 

dovednosti v oblasti výchovy a péče o dítě v rozsahu 24 hodin v době 12 měsíců a to 

bezplatně. Pěstoun má právo na poskytnutí trvalé nebo dočasné osobní péče o svěřené dítě, 

má právo na poskytnutí psychologické, terapeutické nebo jiné odborné pomoci alespoň 

jednou za půl roku. Při vydávání rozhodnutí nebo uzavírání dohody o pěstounské péči se 

přihlíží k souladu s individuálním plánem dítěte, pokud byl vypracován, dále k zájmům a 

individuálním potřebám dítěte a k potřebám pěstouna
11

. 

Orgán sociálně - právní ochrany dětí může zajišťovat přípravu žadatelů o zprostředkování 

osvojení nebo pěstounské péče k přijetí dítěte do rodiny, v jiném případě to provádí krajský 

úřad. Může poskytovat odborné poradenství a pomoc žadatelům vhodným pro osvojení či 

pěstounskou péči. Pěstounům může poskytovat výchovnou a poradenskou činnost a sledovat 

výkon pěstounské péče, pokud o to zažádají. Dále orgán-sociálně právní ochrany dětí může 

vyhledávat vhodné pěstouny a děti k péči
12

. 

 

 

 

 

                                                           
9 Úplné znění zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně – právní ochraně dětí, §42a, s 46., v aktuálním znění  

   k 21. 1. 2013 
10 Úplné znění zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně – právní ochraně dětí, § 47a, s. 51., v aktuálním znění  

   k 21. 1. 2013 
11

 Úplné znění zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně – právní ochraně dětí, § 47a, s. 51., v aktuálním znění  

   k 21. 1. 2013 
12

 Úplné znění zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně – právní ochraně dětí, § 47a, s. 51., v aktuálním znění  

   k 21. 1. 2013 
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Pěstounská péče na přechodnou dobu 

 

Evidenci osob pro účely pěstounské péče na přechodnou dobu vede krajský úřad. Pěstounská 

péče na přechodnou dobu může trvat nejdéle jeden rok. Toto neplatí v případě, že se do 

pěstounské péče jednoho pěstouna dostanou sourozenci dítěte, kteří byly do péče svěřeny 

později. Časový úsek jednoho roku platí i v tomto případě, ale počítá se od svěření posledního 

dítěte
13

. 

 

2.2.2 Zákon o sociálních službách ve vztahu k sanaci rodiny 

 

Ve vztahu k rodině jsou dle zákona poskytovány sociálně aktivizační služby pro rodiny 

s dětmi. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou terénní, popřípadě ambulantní 

služby, které jsou poskytovány rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku 

dlouhodobé krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u 

kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje. Tato služba poskytuje výchovné, vzdělávací 

a aktivizační činnosti, zprostředkovává kontakt se společenským prostředím, zahrnuje 

sociálně terapeutické činnosti a poskytuje pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a 

při obstarávání osobních záležitostí.
14

 Projekty občanského sdružení STŘEP patří dle zákona 

o sociálních službách 108/2006 mezi sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. 

 

2.2.3 Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně -právní 

ochrany orgány sociálně -právní ochrany 

 

Standardy obecně směrují kvalitu dané činnosti, mezi standardy sociálně-právní ochrany dětí 

patří tyto
15

: 

                                                           
13

 Úplné znění zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně – právní ochraně dětí, § 47a, s. 51., v aktuálním znění  

   k 21. 1. 2013 
14

 Zákon 108/2006 Sb. O sociálních službách, § 65, 26. 
15

Úplné znění  zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně – právní ochraně dětí, s 91. V aktuálním znění k 21.1.2013 



25 
 

 Místní a časová dostupnost – orgán sociálně-právní ochrany zajištuje účinné 

poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území svého 

obvodu. 

 Prostředí a podmínky – výkon sociálně-právní ochrany je zajištěn v prostorách 

vhodných pro komunikaci s ohroženými dětmi a rodinou. 

 Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany – výstupy jsou v takové formě, 

aby jim rozuměla cílová skupina, a informace jsou veřejně dostupné. 

 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí – počet zaměstnanců 

odpovídá spádovému oddělení, základním kritériem je 1 pracovník na 800 dětí do 18 

let. 

 Přijímání a zaškolování – zaměstnanec orgánu sociálně-právní ochrany splňuje 

kritéria pro povolání sociálního pracovníka dle zákona o sociálních službách a má 

odbornou způsobilost pro výkon tohoto povolání. Orgán sociálně-právní ochrany 

písemně zpracovává pravidla pro zaškolování dalších zaměstnanců. 

 Profesní rozvoj zaměstnanců – orgán sociálně-právní ochrany písemně zpracovává 

individuální plány dalšího vzdělávání a průběžně své zaměstnance vzdělává. 

 Prevence  - orgán sociálně -právní ochrany aktivně vyhledává a monitoruje ohrožené 

děti, v rámci prevence spolupracuje s dalšími osobami, které mají účast na péči o 

ohrožené děti. 

 Přijetí oznámení, posouzení naléhavosti a přidělení případu 

 Jednání, vyhodnocování a individuální plán ochrany dítěte – individuální přístup 

ke všem klientům, vycházení z klientových potřeb, podpora samostatnosti, motivace 

k péči o dítě, sociální aktivizace, apod. 

 Kontrola případu  

 Rizikové a nouzové situace – zaměstnanci sociálně -právní ochrany jsou seznámeni 

se situacemi, které mohou nastat v souvislosti s výkonem jejich práce. 

 Dokumentace – orgán sociálně – právní ochrany vede, zpracovává, eviduje a 

archivuje dokumentaci včetně elektronické dokumentace. 

 Vyřizování a podávání stížností  

 Návaznost výkonu orgánu sociálně -– právní ochrany dětí na další subjekty – 

orgán sociálně – právní ochrany zprostředkovává a doporučuje další služby pro 

klienty. 
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2.3 Případová konference 

 

Případová konference tak, jak ji popisuje Bechyňová (2012, s. 11), je základním kamenem 

pro sanaci rodin. Konkrétně uvádí, že: „ Případové konference jsou plánovaná a 

koordinovaná multidisciplinární setkání odborníků, kteří s rodinou a ohroženým dítětem 

pracují ve své každodenní praxi. Tito odborníci jsou vědomě nebo automaticky průvodci 

rodiny a dítěte v obtížné situaci. Realizací případových konferencí vytvoří společně 

multidisciplinární tým, znamenající pro rodinu podpůrnou síť. Nejčastěji se jedná o 

pracovníka sociálně-právní ochrany dětí, pracovníka sociálních služeb, třídního učitele, 

výchovného poradce, pracovníka speciálně – pedagogického centra, lékaře nebo zdravotní 

sestru, ředitele nebo pracovníka zařízení pro výkon ÚV apod. Případové konference, nebo její 

části, se mohou zúčastnit rodiče a dítě, kterého se případová konference týká. Rodina a /nebo 

dítě mají právo si k této účasti přizvat jednu osobu, jako sociální oporu.“ 

 

Bechyňová (2012, s. 14-32) dále uvádí, že odborníci, kteří pracují s rodinou, ji vnímají 

v širokém kontextu, znají celou situaci, jednotlivé členy, historii rodiny a její vývoj. 

Pracovníci, kteří aktuálně s rodinou nepracují, ale pracovali s ní dříve, mohou k posuzování 

situace přinést nadhled, nové spojitosti a informace. Základní aspektem případové 

konference je její komplexnost a multidisciplinarita, dochází k provázání činností všech 

účastněných odborníků a situace se tak posuzuje z mnoha úhlů.  

 

Případovou konference svolávají nejčastěji pracovníci sociálně-právní ochrany dětí a díky 

novele zákona 359/1999 Sb. má právní zakotvení. Dle Bechyňové (2012, s. 52) představují 

případové konference nový trend v práci s rodinou, kde je hlavním cílem její sanace, společné 

vyhodnocení situace a naplánování řešení. Jde zde především o aktivní spolupráci rodičů, 

dítěte a dalších odborníků, kteří by společně měli směřovat k jednomu cíli. Při případové 

konferenci je celá rodina podporována, aby byly její cíle naplněny.  

Bechyňová (2012, s. 62) uvádí, že základními principy, se kterými případová konference 

pracuje jsou: respektování variability a specifických potřeb jednotlivých rodin, úcta k dětem, 
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rodičům, popř. dalším členům a odpovědnost jednotlivých členů k dodržení stanoveného 

plánu. Důležité je si uvědomit, že u případové konference nejde o boj a o to, kdo zvítězí, ale 

jde rovnoměrnou spolupráci se všemi členy. Důležitou hodnotou v tomto procesu je zachovat 

s rodiči a odborníky partnerství. Případová konference má jasnou a pevnou strukturu 

obsahuje: přípravu, úvod, sdělení organizátora, věcnou a řízenou diskuzi, komplexní 

vyhodnocení, plánování a výstup, ověření plánu, seznámení a spolupráce rodičů na výstupech, 

závěr. 

Bechyňová (2012, s. 28) uvádí výstižné vyjádření jednoho z účastníků PK: „Už rozumím 

tomu, co je případová konference. Já, manželka, vy a pan ředitel uděláme partu, která 

vymyslí, co je potřeba udělat, aby se náš kluk mohl vrátit z ústavu domů…“.  

 

2.3.1 Typy případových konferencí 

 

Na základě celkové situace v rodině a cílů, ke kterým se má dojít, rozlišuje Bechyňová  

(2012, s. 32-42) několik typů případových konferencí. 

 Klasická případová konference 

Představuje nejpoužívanější typ, má podobu úvodní, průběžnou a závěrečnou. Rodiče 

společně s dětmi se setkávají s odborníky, kteří s rodinou pracují a vyhodnocují situaci 

dítěte a rodiny. V závěru setkání se vyhodnotí a stanoví pracovní plán a jeho kontrola. 

 

 Urgentní případová konference 

Používá se v případě vysoké psychosociální zátěže na dítě a rodinu. Jde o to 

vyhodnotit zátěžovou situaci a podpořit rodiče, dítě a definovat plán pro zmírnění 

celkové zátěže a zajištění základních potřeb. U urgentního typu případových 

konferencí je třeba myslet na odlišné formy vyrovnávání se ze zátěžovou situací u  

každého jedince, na jiné prožívání a jednání. 

 

 Motivační případová konference 

Snaží se popsat situace, kdy rodina spolupracovala a došla k určenému cíli. 

Specifikem tohoto typu je schopnost profesionálního náhledu a reflexe práce 

s rodinou, zjišťují se zde momenty, které dovedly rodinu k provedení změny, postupy, 

které rodina volila a co a jak rodině pomohlo a posílilo ji. 
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 Metodická případová konference 

Cílem metodického typu je rozšíření názoru odborníků především na komplikovaný 

případ, jeho rozklíčování a vyhodnocení.  Často vede u konkrétního případu k posílení 

a prohloubení dovedností samotných sociálních pracovníků. V dlouhodobé 

psychosociální zátěži jsou v riziku nejen členové rodiny, ale i samotní pracovníci. 

 

 Expertní případová konference 

Ve svých rysech se podobá té metodické, jde zde také o zapojení dalších odborníků a 

zprostředkování nezávislého pohledu na náročnou rodinnou situaci. 

 

Důvody vedoucí k uskutečnění případových konferencí 

Případové konference se díky novele zákona 359/1999Sb staly nástrojem pomoci práce 

s rodinou v komplikovaných případech a zaplňují oblast prevence. 

Bechyňová (2012, s. 45) ukazuje situace, kdy se objevují důvody pro svolání případové 

konference. Jsou to následující situace: Dítě je v péči vlastní rodiny, rizika nejsou pro dítě 

ohrožující a není nutný okamžitý soudní zásah, dítě je v péči vlastní rodiny, jsou už zde 

markantnější rizika, ale dítě není přímo ohroženo a není nutné dítě akutně odebírat z rodiny, a 

nebo se  jedná o situaci, kdy je dítě v institucionální péči. 

 

2.3.2 Případová konference jako proces 

 

Případová konference dle Bechyňové (2012, s. 61- 109) vykazuje svou formou v podstatě 

pracovní jednání s jasným cílem, strukturou a plánem, na jejímž konci jsou zřejmé jasné 

výstupy. Odpovědnost za kvalitu procesu případové konference, její vedení a způsob 

komunikace mezi členy, nese její moderátor, za obsah a proces jsou odpovědni její účastníci. 

Proces případové konference je zaměřen na způsob, jakým je setkání řízeno, jak na sebe 

navazují jednotlivé části a jaké jsou voleny postupy. Proces vytváří svolavatel a moderátor. 

Proces v podstatě představuje metodické postupy, kterými se moderátor řídí, tak aby na konci 

setkání byl zřejmý nějaký výstup. Obsah naopak představuje téma, o kterém se diskutuje, 

způsob jakým moderátor komunikuje s jednotlivými účastníky. Jejich reakce obsah právě 

vytvářejí, obsah představují jednotlivé myšlenky, sdělení a návrhy řešení.  
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Svolavatel si definuje důvod, proč chce setkání uskutečnit, co má být jeho cílem, specifika 

rodiny, motivaci jednotlivců, ale i to jaká rizika toto setkání nese a jaké mohou vzniknout 

komplikace. Dále svolavatel připraví seznam účastníků a jejich časové možnosti, zajištění 

moderátora, zjištění specifických potřeb rodiny, zajištění prostoru, přípravu podkladových 

dokumentů, zajištění zapisovatele apod. Svolavatel využívá metody SMART, která ukazuje 

na jednotlivá kritéria, jakými jsou konkrétnost, měřitelnost (cíl), aktuálnost, reálnost, 

termínovatelnost (časové období pro naplnění cíle). 

 

Moderátor, jak uvádí Bechyňová (2012, s. 84), který je zvolen svolavatelem, zjišťuje 

formulaci cíle, který má být naplněn a dle výše zmíněné metody SMART stanovený cíl ověří. 

Dále si moderátor zjišťuje potíže rodiny, v čem spočívají, kdy se objevují, zjišťuje si, kteří 

účastníci byli přizváni  a informuje je o případných komunikačních potížích. Úvodní část 

případové konference seznamuje účastníky s výstupním plánem, jakožto výsledkem setkání, 

pokud se účastníci neznají, je zde prostor pro představení jednotlivých účastníků, moderátor 

oznamuje plán, koho se týká a na čem se bude společně pracovat. Moderátor řídí svými 

otázkami diskuzi, usměrňuje, ověřuje srozumitelnost sdělení, vnímá individuální potřeby 

účastníků, dodržuje strukturu toho, co se má probírat a každou část ukončuje. Moderátor musí 

být připraven i na negativní a nežádoucí projevy chování ze strany rodičů či dítěte. Jak již 

bylo zmíněno, cílem případové konference je komplexní vyhodnocení situace a vytvoření 

plánu. Plán, který je vytvořen v rámci případové konference obsahuje jasné a konkrétní 

informace v jasných bodech, tedy co kdo bude dělat, proč a jakým způsobem. Určí se 

konkrétní časové termíny, zdroje, které se přitom budou využívat, kdo a jakým způsobem 

bude poskytovat zpětnou vazbu a pokud by rodiče nebo děti nebyli přítomni, tak kdo je bude 

informovat. 

 

Jak uvádí Bechyňová (2012, s. 99), jde „o objektivní posouzení naplňování potřeb dítěte 

v rodině, míru jeho ohrožení, zdroje rodiny a dynamiku změn dosažených prací s dítětem, jeho 

rodiči, popř. dalšími členy rodiny. Komplexní vyhodnocení je realizováno účastníky 

v multidisciplinární zastoupení, optimálně ve spolupráci s rodiči a dítětem“. 

 

2.3.3 Příklad případové konference z praxe 
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Případová konference (dále jen PK) se konala v rámci sanace jedné rodiny, která poměrně 

aktivně spolupracovala. Jedná se o stejnou rodinu, která je zmíněna výše, u níž probíhalo 

sociální šetření. 

 

 

 

 

Cíl  

 

Cílem PK bylo sestavení plánu pro řešení rizikového chování nezletilého syna a dohoda 

rodičů ohledně péče o něj. Účastníky byli kurátorka pro mládež, vedoucí O, pracovníky 

organizace, která matce a dětem poskytují bydlení a psychosociální pomoc, oba rodiče a 

nezletilý syn. 

 

Průběh  

 

V rámci PK se probírala následující témata: další studium nezletilého syna, komunikace mezi 

rodiči a synem, péče rodičů o nezletilého syna, přání syna a zajištění kontaktu mezi 

sourozenci. 

 

Studium 

 

V první řadě byl vyzván nezletilý, aby se mohl k situaci vyjádřit. Ten uvedl, že si ve škole vše 

zařídí sám, absence má rozjednané s paní zástupkyní ředitele a to, na čem se ve škole dále 

domluví, sdělí dodatečně a to otci. Uvedl také, že ho studium velmi baví a že mu škole bez 

problému další studium umožní. Matka uvádí, že si informace zjistí sama. Otec si stěžuje na 

omezenou komunikaci se školou, uvádí, že mu nechtějí podrobnosti sdělovat, matka tvrdí, že 

otec má přístup ke všem informacím týkající se syna. 

 

Chování syna v bytě organizace 

 

Pracovnice oznamuje skutečnost o porušení pravidel pro užívání bytu. Nezletilý uvádí, že 

pravidla neznal. Pracovnice oznamuje, že pravidla mu osobně nevysvětlovala, jelikož se 

neúčastnil žádných aktivit, které organizace pořádala a ani nikdy v organizaci nebyl. Matka 
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uvádí, že syna s pravidly seznámila. Syn potvrdil, že měl v bytě kamarády a že došlo 

k poničení věcí. 

 

Situace nezletilé sestry 

 

Nezletilý se ptal, kde se v danou chvíli nachází jeho sestra. Matka odmítla informaci podat. 

Informaci o tom, kde se nezletilá nachází, si vyžádal i otec. Otci a synovi bylo řečeno, že 

matka má právo zajistit péči o dceru po dobu PK a že její přítomnost by nebyla vhodná, a 

proto matka zajistila pro dceru hlídání. Otec spolu se synem uvedli, že mají o nezletilou 

strach, že ji matka opakovaně v poslední době uhodila a že není v péči matky v bezpečí. 

Vyjádřili podezření na týrání nezletilé ze strany matky. Vedoucí OSPOD sděluje, že sdělení 

otce a syna prověří, stejně jako každé sdělení o podezření z týrání. Ale zároveň upozorňuje na 

to, že nezletilá chodí do školy, do zmíněné organizace, do umělecké školy a že z žádné 

instituce nebyl OSPOD na podobnou skutečnost upozorněn. OSPOD si vyžádá zprávu ze 

školy, od lékaře a od pomáhající organizace. 

 

Chování nezletilého, zajištění péče o něj, kontakt sourozenců 

 

Matka uvádí, že má ze syna strach, především z jeho agresivity, bojí se o dceru a necítí se být 

v bezpečí. Dle matky jde syn její dceři špatným příkladem. Matka požadovala po OSPOD, 

aby podal návrh na předběžné opatření a aby byl syn umístěn do diagnostického ústavu. 

Matka uvádí, že otec není schopen péči o syna zajistit. Vedoucí OSPOD matce vysvětlila, že 

mohou návrh podat jen v případě, kdy je nezletilý ohrožen na životě a že má matka možnost 

návrh podat sama a soud dle zákona rozhodne do 8 dnů. Vedoucí také sděluje, že v rámci PK 

je třeba, aby se rodiče dohodli na zajištění syna do doby než by případně rozhodl soud. Matka 

posléze sděluje, že podání ještě zváží, dále uvádí, že si nepřeje, aby se syn nějakou dobu 

stýkal se sestrou, protože na ní má negativní vliv. OSPOD matce vysvětlil, že nemůže být 

bráněno styku sourozenců, protože by to nebylo v jejich zájmu. Kontakt dětí by měl probíhat 

alespoň v rámci toho, kdy je nezletilá u otce, ale pro děti by bylo vhodné, kdyby se stýkaly 

častěji. Kontakt dětí by mohla podpořit spolupráce obou sourozenců s rodinnou 

psychoterapeutkou, kam nezletilá dochází a nezletilý přislíbil, že bude docházet také. 

Nezletilý se k situaci vyjádřil takto: Tvrdí, že se nikdy stěhovat nechtěl, že byl donucen 

násilím, že chce bydlet u otce, ale zároveň nechce opustit sestru, dále vyjádřil obavu, že ji 

nebude moci vídat. Otec uvedl, že si podá návrh k soudu o svěření obou dětí do péče, dále 
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uvádí, že se o syna postará a on u něj může bydlet. Matka tedy souhlasí, aby byl nezletilý 

s otcem a ze strany OSPOD je rodičům nabídnuto, že jim mohou pomoci s dohodou ohledně 

péče o nezletilého, mohou podat návrh k soudu. Zároveň OSPOD vysvětluje, že ke změně 

výchovy může dojít i bez soudu a to formou dohody mezi sebou. Další setkání účastníků PK 

proběhne dle dohody a potřeby. 

 

2.4 Zanedbávání péče o dítě v rodině 

 

Zanedbání péče je součástí syndromu CAN, neboli syndromu týraného, zneužívaného a 

zanedbávaného dítěte. Je důležité ho v kontextu sanace rodiny zmínit, protože v případě 

zanedbávání péče je sanace jedním z prostředků, jak dané rodině pomoci a podpořit ji. 

Vágnerová (2008, s. 593) CAN definuje jako „poškození tělesného, duševního i 

společenského stavu a vývoje dítěte, které vznikne v důsledku jakéhokoli nenáhodného jednání 

rodičů nebo jiné dospělé osoby, jež je v dané společnosti hodnoceno jako nepřijatelné. Tyto 

příznaky mohou vzniknout následkem aktivního ubližování nebo nedostatečné péče, kdy dítě 

trpí zanedbáváním jeho důležitých životních potřeb.“  

V souvislosti se zanedbáváním dítěte je důležité zmínit pojem psychické deprivace, který 

vzniká právě v jejím důsledku. Matějček (1992, s. 115) uvádí: „Psychická deprivace je 

psychický stav vzniklý následkem takových životních situací, kdy subjektu není dána příležitost 

uspokojovat některé základní psychické potřeby v dostačující míře a po dosti dlouhou dobu.“ 

Jak dále popisuje Matějček (1992, s. 116) stav psychické deprivace vzniká tím, že dítěti se 

nedostává dostatečné množství podnětů, které ke svému životu potřebuje. Pokud se má dítě 

optimálně vyvíjet, je důležité mu vedle základních biologických potřeb, poskytnout i ty 

psychické, tak aby se mohlo rozvíjet ve zdravou a zdatnou osobnost. Mezi základní potřeby 

patří přísun určitého množství vnějších podnětů, potřeba smysluplného světa, potřeba pocitu 

životní jistoty, potřeba společenské hodnoty a potřeba určité životní perspektivy. Výsledkem 

dlouhodobého neuspokojování psychických potřeb může být hůře integrovaná osobnost 

s asociálními rysy, osobnost, která nebude schopna se přizpůsobovat určitým situacím a její 

chování bude zvláštní.  

Jak uvádí Vágnerová (2008, s. 598) důsledky psychické deprivace se odrážejí hlavně ve 

vývoji osobnosti. Dopad psychické deprivace se liší v závislosti na osobnosti dítěte. U 

deprivovaných dětí dochází ke změnám především v oblasti prožívání a chování, důsledky 
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vidíme v jejich socializaci, řeči, komunikaci, v sebepojetí, v sociální adaptaci. Tyto děti 

následně potřebují citovou podporu a motivaci a to především k učení. 

Vágnerová (2008, s. 594) uvádí typické znaky provázející zanedbávající rodiče a děti. U 

rodičů jde především o nedostatečné kompetence pro roli rodičů, kdy nejsou schopni se o dítě 

adekvátním způsobem postarat. Často se jedná o nemocné jedince, jak somaticky, tak 

duševně, osoby s drogovou či jinou závislostí nebo jedince s citovou deprivací. Dalším typem 

zanedbávajících rodičů jsou jedinci, kteří nemají pro rodičovství dostatečnou motivaci, často 

se jedná o mladé a nezralé jedince, dále osoby, které žijí v nedostatečných podmínkách nebo 

naopak osoby, které jsou pohlceny vlastní kariérou. Děti, které bývají zanedbávány, se 

vyznačují především tím, že nedokážou své rodiče dostatečně zaujmout, jsou apatické, pasivní 

a nevýrazné. Dalším typem dětí, které bývají zanedbávány, jsou ty, které mají určité 

znevýhodnění.  

Matoušek (2010, s.139) ukazuje na to, že zanedbávání dětí se častěji objevuje u matek 

samoživitelek, u dospělých s psychiatrickou diagnózou (depresí, schizofrenií, laktační 

psychózou, u abúzu). Matky, které mají největší sklon k zanedbávání, jsou popisovány jako 

apatické a pasivní, dále matky s impulzivními rysy, matky mentálně retardované, matky 

depresivně laděné a psychotické matky.  Za zanedbáváním dětí leckdy stojí jejich handicap či 

to, že reprezentují pro rodiče určitou zátěž, jak bylo uvedeno výše. Existují biologické a jiné 

faktory, které zvyšují pravděpodobnost zanedbávání v rizikových rodinách. Patří mezi ně 

nedonošenost, nestabilita dítěte, chronická nemoc dítěte, snížená inteligence, dítěte, 

stravovací obtíže, ale i nechtěné těhotenství, odloučení dítěte na nějakou dobu a nízké 

sebevědomí. 

Konvičková (2010, s. 36) si všímá pasivního aspektu zanedbávání péče, kdy si rodiče 

nevšímají toho, že dítě něco potřebuje, i když jim to dává zřetelně najevo. Děti mají od rodičů 

minimální pozornost, což si dítě neumí vyložit. Paradoxně pak dochází k tomu, že tyto děti 

mohou být ohroženy více než děti, kterým je primárně ubližováno, protože těmto dětem 

věnují rodiče alespoň nějakou pozornost, která je ovšem negativní. Matoušek (2003, s. 111) 

popisuje stejnou skutečnost a to, že nevšímavý postoj rodiče se považuje za závažnější 

problém než primární agrese ze strany rodiče. Ukazuje se, že zanedbávané děti prospívají hůře 

oproti týraným. U agresivních rodičů dochází alespoň k nějakým interakcím, rodič může být 

stále zdrojem modelů chování. Zanedbávané děti nemají dostatek podnětů pro svůj rozvoj, 

opožďuje se jim vývoj řeči, jsou častěji nemocné, hůře navazují interpersonální vztahy, 
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střádají se u nich stavy apatie a stavy náhlého oživení. Rodiny, kde dochází k zanedbávání a 

týrání mají společné rysy, jedním z nich je větší míra apatie k potřebám dítěte. 

 Konvičková (2010, s. 37) uvádí, že zanedbávání dětí se primárně objevuje u ekonomicky 

slabých rodin, často je tento jev spojován s chudobou, ale neznamená to, že se nemůže 

vyskytnout v jakékoli společenské vrstvě. Vzhledem k tomu, že zanedbávání nemá 

jednoznačné právní zakotvení, jako například syndrom CAN, je důležité vymezit jasná 

kritéria pro právní výklad. „K zanedbávání péče o dítě dochází tehdy, pokud nejsou 

uspokojovány jeho základní potřeby, a to bez ohledu na příčinu. Základní potřeby dítěte jsou: 

adekvátní strava, odpovídající oblečení, bezpečný a chránící domov, adekvátní zdravotní péče 

a vzdělání, adekvátní dohled, ochrana před nebezpečím z okolního prostředí, pozitivní přijetí 

a podpora dítěte.“ Dubowitz (sec. cit. In: KONVIČKOVÁ, 2010, s. 37). 

Konvičková (2010, s 38 - 44) dále uvádí, že zanedbávání se nemůže vytrhnout z kulturního, 

společenského a ekonomického kontextu, se kterým je spjato. Jak bylo uvedeno výše, 

zanedbávání se nejčastěji týká rodin s nízkou socioekonomickou úrovní, které jsou leckdy na 

hranici chudoby, je potřeba s rodinami pracovat především s ohledem na jejich možnou 

sociální izolaci. Zanedbávání se může častěji projevovat latentně, je tedy leckdy hůře 

rozpoznatelné a především nebudí takovou pozornost jako například zneužívání. Pokud 

mluvíme o zanedbávání péče, existuje řada jeho typů, ať už mluvíme o zanedbávání výživy, 

ošacení, zdravotní péče, vzdělávání, dohledu, ochrany dítěte před okolním nebezpečím či 

emočním zanedbáváním, jehož výsledkem bývá psychická deprivace, která byla zmíněna 

výše. Jak již bylo řečeno, zanedbávání je velmi často spojené se špatnými sociálními 

podmínkami, a proto je někdy velmi těžké rozlišit, zda je péče k dětem snížena vlivem těchto 

podmínek nebo jde o úmyslné zanedbávání. Jako nejefektivnější způsob zjišťování míry 

zanedbávání se ukazuje multidisciplinární diagnostický přístup, kde se komplexně nahlíží na 

situaci dítěte a jeho rodiny. Nejdůležitější je včasné posouzení situace a zvolení vhodné 

intervence.  
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3. Rodina a její hodnocení  
 

Jak uvádí Matoušek (2010, s. 104-107) k hodnocení rodiny dochází v momentě, kdy je 

potřebné zjistit poměry v rodině. To se zjišťuje v případech: podložené pochybnosti, rodina 

nebo náhradní rodina nevychovává dítě přiměřeným způsobem, dítě je v náhradní rodinné 

nebo ústavní péči, rodiče jsou v nepříznivé sociální situaci, dítě se má vracet zpátky do rodiny 

z náhradní rodinné nebo ústavní péče, rozhoduje se o péči o dítě po rozvodu rodičů, při 

probačním dohledu nad mladistvým, uvažuje se o terapeutické práci s mladistvým nebo 

dospělým. Na hodnocení rodiny je dobré se dívat jako na proces. Výsledkem zmíněného 

procesu není výčet toho, co rodina dělá dobře a špatně. Je potřebné se těmto negativním 

souhrnným informacím vyhýbat, jednotlivé věci nekategorizovat a nedělat závěry bez 

hlubšího pochopení všech příčin. Při posuzování rodiny jde mimo jiné o její autentické 

fungování, nejlepším místem je tedy její přirozené prostředí.  

Wilkinson ( sec. cit. In.: MATOUŠEK 2010, s. 107-, 109) rozlišuje možné úrovně hodnocení 

rodiny. Jedná se o úroveň interakčních projevů jednotlivých osob, zda jde o křičení nebo 

naopak mlčení. Další úrovní jsou delší epizody odehrávající se v rodině, zde jde například o 

hádku. Dále se zaměřuje na jednotlivé typologie rodin, vzorce osobních významů, hypotézy a 

předpověď výsledku. Wilkinson vytvořil Darlingtonský systém hodnocené rodiny, který se 

zaměřuje na jednotlivé problémy dítěte a rodičů, na jejich vzájemnou interakci a na fungování 

rodiny jako celku. Jde o to si všímat, co řeší jednotliví členové rodiny, jaké mají zkušenosti a 

poruchy, jak fungují ve vzájemném působení, jaké mají na sebe vazby a jakým vývojem 

rodina prošla. 

Vyhodnocení situace rodiny zahrnuje dle zákona především analýzu rodiny a rodinného 

prostředí, analýzu příčin krize v rodině, zhodnocení vztahu rodičů a dítěte, určení potřeb a 

celkových možností rodiny, zhodnocení rodičovských kompetencí a možných rizik ve 

výchově dítěte. Hodnocení situace rodiny zahrnuje i vyhodnocování širšího rodinného 

prostředí a určení jeho možností. Dále zahrnuje míru ohrožení práv a zájmů dítěte, 

vyhodnocení zdravotních, sociálních a jiných rizik, tělesný a duševní vývoj dítěte s ohledem 

na jeho věk.  Posuzuje se průběh vzdělávání dítěte, individuální potřeby a zájmy dítěte, názor 

a jeho přání.
16

 

                                                           
16

 Úplné znění zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně – právní ochraně dětí, § 1, s 88, v aktuálním znění ke dni 21. 1. 2013 
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Matoušek (2003, s. 192) popisuje hodnocení rodiny jako neautoritativní proces, kdy 

profesionál vstupuje do rodiny, akceptuje ji, aktivně všem jejím členům naslouchá a vnímá 

komplexně rodinnou situaci. Velmi přínosné je, když rodina dostane prostor pro to, aby si 

problém definovala sama. Existuje několik ukazatelů, které jsou namířeny na posouzení 

funkčnosti rodinného systému, patří mezi ně: kulturní a hodnotová orientace rodiny, 

posouzení uspokojování základních potřeb členů rodiny, fungování rodinného systému, vztah 

k dětem, posouzení vývoje dětí, vyhodnocení fungování manželského subsystému, 

individuální vztahy rodiny k širší rodině či institucím, sociální vazby členů rodiny, pracovní 

nespokojenost rodičů, materiální zdroje rodiny a styl a úroveň komunikace v rodině. 

Matoušek (2010, s. 110-122) hovoří o přístupu hodnocení rodiny v několika úrovních dle 

Holmanové z roku 1983. Popisuje, že hodnocení rodiny by mělo probíhat v partnerském 

duchu na základě kooperace mezi pracovníkem a rodinou. Hodnocení má vždy objektivní a 

subjektivní složku. Holmanová ukazuje na to, že by rodina měla být hodnocena v rámci svého 

prostředí. Hodnocení rodiny zahrnuje několik oblastí. Primárně je důležité pochopit problém, 

o který se jedná a najít vhodný způsob řešení. Rodinu chápeme jako určitý systém, který má 

svou dynamiku. Pro hodnocení tohoto systému jsou velmi důležité vazby mezi jednotlivými 

členy a pochopení vztahů. V rodině je potřebné si všímat, jak jsou nastaveny hranice, jak jsou 

dodržovány a to samé platí u vymezení jednotlivých rolí. U rolí je důležité si všímat, jaký 

mají význam pro daného člena rodiny, zda se jedná o role posilující či naopak snižující 

sebevědomí, sebeúctu a sebepojetí. V objektivním hodnocení rodiny je důležité zhodnotit 

vzájemnou interakci mezi rodinou a jejím prostředím, jaké má rodina zdroje podpory, jaké 

jsou životní podmínky rodiny a jak jsou naplňovány jednotlivé potřeby. Nedílnou součástí při 

hodnocení rodiny je i její vývojový cyklus, protože problém může vzniknout zejména při 

přechodu mezi jednotlivými stádii. 

 

Mezi novější přístupy, které uvádí Matoušek (2010, s. 110-122) k hodnocení rodiny patří tzv. 

resiliency-based approach, tedy přístup, který je zaměřen na nezdolnost. Nezdolnost může 

mít několik variant, v tomto kontextu ji vyjadřuje především schopnost překonat zásadní 

životní překážky, schopnost překonat krizovou situaci a schopnost rehabilitovat se po 

prožitém traumatu. V rámci přístupu hodnocení nezdolnosti je vhodné: zhodnotit rizikové i 

protektivní faktory v rodině i mimo ni, vyjádřit respekt k silným stránkám rodiny, seznámit se 

s tím, jak rodina žije, pomoci jednotlivým členům rozeznat, jaké jsou jejich pravomoci 

k řešení zátěžových situací, zapojit do procesu hodnocení celou rodinu, zapojit rodinu do 

vhodného způsobu intervence a znát správné způsoby, které rodinu posílí. Profesionál, který 
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vychází z konceptu nezdolnosti, je dobré, aby věnoval pozornost zejména tomu, co je zátěž či 

stresový faktor, seznámil se s tím, jaká byla situace před tímto stavem, zhodnotil, jaký dopad 

bude tato zátěž na rodinu mít, neopomenul fázi vývoje, ve které se rodina nachází, akceptoval 

hodnocení situace samotné rodiny, zanalyzoval hodnotové postoje v rodině a role 

jednotlivých členů a zaměřil na zdroje resilience v širším okolí rodiny. Dalším přístupem, 

který se používá při hodnocení rodiny, je přístup založený na hodnocení potřeb. Z hlediska 

potřeb rodiny se začíná u těch primárních, jako je jídlo, bydlení, ošacení, ochrana před 

nebezpečím, péče o zdraví, dále se postupuje k potřebám, které jsou zaměřeny na organizaci a 

fungování rodiny, na dělení kompetencí a komunikaci, další stupeň představují vztahy 

v rodině, rodinné role, vzájemné hranice a posledním stupněm jsou potřeby, které souvisejí 

s kvalitou života a fungování rodiny jako celku. 

 

Matoušek (2010, s. 128) u hodnocení dítěte uvádí zajímavé vnější faktory, který ovlivňují 

vývoj dítěte. Patří sem například společenský status rodiny, etnická příslušnost, velikost 

rodiny, způsob fungování, rozdělení rolí, rodinné rituály, komunikace mezi jednotlivými 

členy, otevřenost rodiny vůči okolí, víra, způsob výchovy, způsob řešení konfliktů, ale i role 

médií v životě dítěte. 

 

3.1 Metody pro posuzování rodiny  

 

Dle Matouška (2010, s. 112-113) je důležité při posuzování využívat více metod a celkové 

hodnocení by mělo provádět více osob. Mezi základní metody řadíme: 

 Rozhovor, který se týká chování posuzovaného člena rodiny. 

 Rozhovor, který se týká chování ostatních členů rodiny a celkové fungování rodiny. 

 Pozorování interakcí rodiny – spontánních a zadaných. Všímáme si ritualizovaných 

událostí, přípravy dětí do školy, hry v rodině a reflexi určitých společných zážitků. 

 Testové a dotazníkové metody.  

 Genogram – reprezentuje příbuzenské vztahy mezi členy rodiny. 

 Strukturované techniky – hry, kreslení, příběhy. 

 Analýza dokumentů – reflektují mezioborovou práci s rodinou. 

 Ekomapa – vizuální znázornění rodiny v sociokulturním kontextu. 
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3.2 Metody aplikované v rámci rodinné diagnostiky 

Sobotková (2007, s. 123-124 ) uvádí, že rodinná diagnostika má své jasné zákonitosti, protože 

se jedná o poměrně složitý proces. Hodnocení rodiny obnáší ujasnění si spousty otázek jako 

například, co se má hodnotit, na koho se zaměřit, jaké postupy a metody zvolit. Rodinná 

diagnostika má obecné principy, které jsou následující: 

 Metody, které se používají k práci s jednotlivcem nebo u interpersonálních vztahů, 

nemohou být použity v rámci diagnostiky rodiny. 

 Při diagnostice rodiny by měla být využita jedna metoda. 

 Na základě diagnostiky rodiny se může efektivně s rodinou pracovat dále. 

 Rodinná diagnostika by se měla týkat více úrovní v rodině, jednotlivých subsystémů. 

 Výsledek by měl mít subjektivní a objektivní část. 

 Diagnostika rodiny představuje dynamický proces. 

 Diagnostika rodiny by měla mít empirický základ. 

 

3.2.1 Klinická metoda návštěvy v rodině 

 

Návštěva v rodině dle Sobotkové (2007, s. 129-134 ) představuje základní klinickou metodu, 

která se u nás ale spíše v rámci psychologické práce s rodinou nerealizuje a pořád převládá to, 

že klient za službou dochází do specializovaného zařízení. Při interakci klienta s jeho 

přirozeným prostředím získáváme cenné informace, které v pracovně profesionála často 

nezazní. Při práci s rodinou jde především o její poznání a napojení se na ní, to je přirozeně 

možné v rámci jejího prostředí. Návštěva v rodině představuje zdroj cenných a přínosných 

informací, dochází zde k hlubšímu poznání rodiny a otevírají se nové možnosti práce. Kontakt 

s rodinou si profesionál nemůže vynutit, mělo by jít o přirozený proces, který závisí na mnoha 

faktorech, například propustnosti hranic rodiny jako systému. V přirozeném, intimním 

prostředí rodiny se ukazuje míra tzv. sociální desirability, tedy touhy vypadat jako správná a 

dobrá rodina. Správný čas pro návštěvu v rodině se ukazuje běžný všední den a jako výsledek 

dobře navázaného kontaktu se považuje, když je profesionálovi dovoleno, zapojit se do 

běžných aktivit a činností rodiny. Při pozorování rodiny v jejím přirozeném prostředí, jsou 

více čitelné jednotlivé podstatné aspekty, tykající se komunikace, rolí, hranic, koalic, 

emotivity apod. 
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„V průběhu studia pěstounských rodin jsem nabyla přesvědčení, že rodinu začneme poznávat 

a chápat teprve tehdy, když s ní sdílíme čas a prostor, když jsme s ní tam, kde je ona doma. 

Každá návštěva v rodině má svou neopakovatelnou atmosféru, každá přinese nové poznatky, 

ale také pocity a dojmy, které se jen obtížně verbalizují. Sobotková (2007, s. 134). 

Sobotková (2007, s.  135) uvádí jednotlivé roviny, které můžeme při návštěvě pozorovat, jsou 

to: 

 Řízení přístupu vůči návštěvníkovi – rodina nám ukazuje kam, až je ochotna 

profesionála vpustit, což jde ruku v ruce s osobnostními dispozicemi daného člověka, 

mírou zkušeností, profesionality a sympatie. 

 Sociálně-psychologická atmosféra rodiny – patří sem například již zmíněná sociální 

desirabilita, uvolněné či napjaté postoje a celková atmosféra domova a jeho 

fungování. 

 Bydlení - vnímání prostoru, teritorialita jednotlivých členů, reprezentativní a 

soukromé prostředí, uniformita či spontaneita. 

 Osobní teritorialita – zde si všímá hranic, kam až nás rodina pustí, jaké území si hájí, 

rodinné interakce. Zde musíme dát pozor na vysokou míru koheze, zda neprezentuje 

zamezování rozvoje autonomie jedince a zda zdánlivá koheze nezastírá problém 

v rodině.  

 

3.2.2 Návštěva v rodině v rámci sociální práce 

 

Oproti návštěvě v rodině jako klinické metody psychologie, představuje návštěva profesionála 

v rámci sociální práce službu, která má velkou tradici. Matoušek (2003, s. 106-109) ukazuje 

základní aspekty návštěvy profesionála v rodině. Při vstupu profesionála do rodiny se vytrácí 

institucionální prvek a mohlo by tak dojít k většímu sblížení. Návštěva v rodině otevírá další 

škálu poznatků a údajů o rodině. Profesionál může vidět vzájemné rodinné interakce, prostor, 

ve kterém se rodina pohybuje, jak spolu rodina komunikuje, ale i neverbální prvky 

komunikace. Rodinné rituály a teritorialita jsou při návštěvě více čitelné a jasné. Návštěvu je 

vhodné, aby prováděli dva lidé, v ideálním případě muž a žena a není vhodné si dělat 

záznamy přímo na návštěvě. Profesionálové by se měli snažit o zachování, co nejvyšší míry 

autenticity rodiny. Při posuzování rodiny se klade důraz zejména na tři normy, kterými jsou: 
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kulturní normy, osobní normy toho, kdo rodinu posuzuje a norma rodiny, do které profesionál 

vstupuje. Nejlepší je pokud má profesionál možnost bezprostředně po návštěvě konfrontovat 

své poznatky s dalšími odborníky, kteří s rodinou také pracují. Návštěva v rodině představuje 

navázání kontaktu a spolupráce, nemělo by zde dojít ke konfrontaci toho, co je špatně a co by 

se mělo dělat jinak. Profesionál musí mít na paměti, že vstupuje do jejího teritoria a neměl by 

z něj být cítit direktivní přístup či negativní hodnocení. 

 

3.2.3 Klinická metoda rozhovoru 

 

Sobotková (2007, s. 137- 140) uvádí, že metoda rozhovoru patří k nejobtížnějším postupům 

diagnostiky rodiny. Při rozhovoru se nám otevírá větší horizont, pracujeme s různými 

interakcemi a reakcemi a je třeba vnímat veškeré signály, které klient vysílá. Rozhovor může 

být, jak s jednotlivcem, tak s celou rodinou a i přes získávání důležitých informací by měl mít 

charakter přirozeného rozhovoru. Při rozhovoru si profesionál dělá stručné poznámky a 

samozřejmě s tím seznámí rodinu. Oproti tomu v rovině sociální práce (Matoušek 2003, 

s. 108) se nedoporučuje, si dělat během návštěvy poznámky. Rozhovor je nejideálnější 

provádět v rámci návštěvy v rodině, která je seznámena s tím, co se bude odehrávat a je jí 

vysvětlen účel rozhovoru, je dobré požádat rodinu o zpětnou vazbu, zda rozumí účelu 

vzájemného rozhovoru. Ideální je propojení výzkumné metody rozhovoru s nabídkou nějaké 

odborné služby a často tímto způsobem vznikne dobrá spolupráce na partnerské úrovni. Při 

rozhovoru v rodinném prostředí necháváme prostor pro určitou míru spontaneity, například to 

zda budou či nebudou přítomni děti, cíleně neorganizujeme. V rámci samotného rozhovoru 

sledujeme vzájemné interakce jednotlivých členů, dominanci, submisi, individualismus, míru 

tolerance, uvolněnost, autenticitu, rodinnou dynamiku a kontext rodinných hodnot. Při práci 

s rodinou je důležitá i míra direktivnosti, kdy a jak ji použít. Jak již bylo zmíněno v předchozí 

kapitole důležitým prvkem obecně při práci s rodinou je tzv. genogram, který se svým 

charakterem blíží k rodinné anamnéze. 
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4. Práce s rodinou v kontextu deinstitucionalizace  

 

Práci s rodinou Matoušek (2003, s. 98-106) chápe jako pomoc, kterou rodině poskytuje 

profesionál na její přání. Někdy se s rodinou pracuje komplexně jako s celkem a jindy jde 

především o individuální práci s jednotlivcem, ale v kontextu rodinného systému. Existují 

různé roviny práce s rodinou, závisí to i na modelu, kterým rodina k problému přistupuje, zda 

si problém definuje sama či zda ho určí profesionál. Z toho následně vyplývá míra řízení ze 

strany profesionála, která má dvě extrémní polohy. Pokud problém rodiny definuje 

profesionál, předpokládá se vysoká míra řízení rodinného soužití, rodiny jsou v tomto případě 

často vnímány jako méně funkční nebo je některý člen rodiny jejím vlivem ohrožen. 

V druhém případě profesionál rodinu nechává, aby si problém sama definovala a společně 

s ní, stanoví cíl práce. Zde hovoříme o nízké míře řízení rodinného soužití. Rodina se v tomto 

případě dostává do role odborníka na vlastní problémy. Při práci s rodinou obecně rozlišujeme 

základní typy práce s ní, patří mezi ně: represivní zásah, dohled, přímá pomoc v různých 

formách, poradenství, krizová intervence a rodinná terapie. Při práci profesionála s rodinou je 

zásadní, aby věděl, koho je objednávka, kterou přijímá a jaké mu tato objednávka určuje 

kompetence.  

 

Matoušek (2010, s. 178-184) uvádí klíčové postupy při doporučování profesionální podpory 

rodiny. To, jaký typ podpory profesionál zvolí, záleží na povaze problému a jeho příčině, na 

základě této skutečnosti si rodina společně s ním určuje, co se bude řešit. Při práci s rodinou 

není vyloučeno, že budou způsoby práce s ní vzájemně kombinovány. Práce s rodinou 

představuje dynamický proces, při němž může docházet k objevování nových skutečností, 

které změní daný pohled na skutečnost, mohou se začít měnit zdroje problému i strategie 

řešení, plán práce je pak zapotřebí tomuto přizpůsobit. Jak již bylo nastíněno výše, v rámci 

práce s rodinou s ní můžeme pracovat jako s celkem, dále jako s manželským či partnerským 

subsystémem nebo jako s jednotlivcem. 

 

 

 

 

 

 



42 
 

Národní akční plán k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti. 

 

MŠMT zahájilo mezirezortní spolupráci s MPSV, které připravilo a předložilo vládě tzv. 

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

2011. Národní akční plán (dále jen NAP) představuje multidisciplinární práci s ohroženými 

rodina, jehož úplná realizace je otázkou víceletého období. Základními pilíři transformačního 

procesu je snížit počty dětí umístěných ve všech typech ústavní péče, posílení složky 

prevence práce s dětmi a jejich rodinami, vytvoření pevné sítě specializovaných ambulantních 

služeb, vzdělávání pracovníků zařízení a celková transformace, diferenciace a specializace 

náhradní výchovné péče. Umisťování dětí do zařízení by mělo splňovat co možná nejkratší 

dobu, mělo by být předmětem pravidelné kontroly s ohledem na nejlepší zájmy dítěte. 

Rodičům musí být poskytnuta co nejvyšší podpora, tak aby se dítě mohlo vrátit zpátky do 

původní rodiny. Odborná práce s rodinou by měla směřovat k její aktivní účasti na 

individuálním výchovně vzdělávacím programu dítěte. Celý proces transformace je postaven 

na analýze celého systému péče o ohrožené dítě a jeho rodinu, na změně kvality poskytované 

péče jednotlivých složek systému a na zavádění pokrokových a efektivních postupů, které 

zvýší celkovou profesionalitu péče. NAP je právě nástrojem transformace systému péče o 

ohrožené děti a jejich rodiny, kdy je potřebné zajistit dětem bezpečné prostředí ve vlastních 

rodinách. Základním aspektem při práci s rodinou je již mnohokrát zmiňovaná 

multidisciplinarita. Změny pro péči o ohrožené rodiny musí být komplexní. Transformace se 

musí odehrávat zejména v následujících oblastech: prevence ohrožených dětí a rodin, 

vyhledávání ohrožených rodin, práce s ohroženou rodinou, tak aby bylo zachováno přirozené 

prostředí dítěte, práce s dítětem v náhradní rodinné a institucionální péči a podpora 

osamostatnění dítěte. 
17

  

 

Analýza systému práce s ohroženou rodinou 

 

Pro efektivní práci s ohroženým dítětem a jeho rodinou je potřeba zanalyzovat přesný postup 

mezioborové práce s ohroženým jedincem, napříč celým systémem. Dále je potřeba analýzy 

regionální sítě služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny a analýzy státní správy, její řídící, 

metodické a kontrolní funkce. Síť odborných služeb pro ohrožené rodiny je v současné době 

                                                           
17

 Národní akční plán k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti.www.mpsv.cz 
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rozvrstvena nerovnoměrně, protože dochází k tomu, že v některých regionech je absence 

těchto služeb a snižuje se tím motivace ohrožených rodin problémy řešit.
18

 

 

4.1 Práce s rodinou jako prevence umístění dětí do ústavních zařízení 

 

Konvičková (2011, s. 103-106) uvádí, že do oblasti prevence rizikových rodin by měly spadat 

rodiny ještě před narozením nebo hned po narození potomka. Ukazuje na to, že včasná 

podpora těchto rodin, může eliminovat pozdější odebrání dítěte z rodiny. Rodičovství je 

vázáno na vlastní zkušenost, která se dále přenáší. Například u zanedbávání péče jde často o 

transgenerační problém. V průběhu práce s rodinou v raném období rodičovství se mohou 

otevírat různá témata, obavy a nejistoty a je pro ně možné hledat způsoby řešení. Spolu 

s rodiči profesionál může zvážit reálné podmínky v rodině, připravenost a schopnost rodičů 

postarat se o dítě. Rozhodnutí je pochopitelně na samotných rodičích. Pokud jsou již v této 

fázi známky reálných rizik, profesionál společně s rodinou vytváří tzv. sanační plán, který 

jasně definuje, co je potřeba dítěti zajistit. Sanační plán platí i v případě předběžného opatření 

a u dětí jakéhokoli věku. Na tyto rodiny dohlíží pracovník orgánu sociálně- právní ochrany 

dětí, který rodinu napojuje na další potřebné služby.  

 

Dále Konvičková (2011, s. 108) popisuje tzv. programy rané intervence, které představují 

preventivní opatření pro rizikové rodiny s malými dětmi. Vycházejí z intuitivního rodičovství, 

tedy z modelu, kdy se rodiče soustředí na dítě, tak aby rozuměli jeho signálům, posiluje se 

vzájemná interakce mezi dítětem a rodičem.  Opět se zde uplatňuje multidisciplinární 

přístup, kdy se s rodinou začne pracovat v momentě narození dítěte. Tento multidisciplinární 

tým sestaví sanační plán a rodina je s jeho obsahem a cílem důkladně seznámena. Při práci 

s rizikovou rodinou je důležité, se věnovat především těmto oblastem: komunikaci rodiče 

s dítětem již od narození, vnímání potřeb dítěte, citlivost rodičů vůči dítěti, zajištění 

odpovídající péče o dítě, rozdělení kompetencí a rolí v rodině, stabilizace sociální situace 

rodiny, celkový komunikační styl rodiny. Služby pro sanaci rodin jsou poskytovány například 

prostřednictvím centra pro sanaci rodiny (organizace Střep) zpravidla jednou za týden, jinak 

dle potřeby rodiny. Postupnou stabilizací a ukotvováním kompetencí se intenzita služby 

snižuje a v poslední fázi se s rodinou konzultuje jednou za měsíc. Klíčové je zde zpracování 

krizového plánu, proto aby se mohla dobře monitorovat situace v rodině. 
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Sobotková (2007, s. 71-88) ukazuje na důležité přístupy při práci s rodinou, které se mohou 

uplatnit i v rámci prevence. Patří mezi ně: systémový přístup k rodině, historický kontext 

rodiny, vývoj rodiny, jednotlivé fáze, rodinné, kulturní a duchovní principy rodiny a rodinná 

resilience. Zdravé fungování rodin patří bez pochyb do oblasti prevence. Obecně lze rodinné 

fungování popsat jako stav, kdy rodina plní své funkce. Při zjišťování rodinného fungování se 

uplatňují tři základní principy, kterými jsou: adaptabilita, soudržnost a komunikace. 

Fungování rodiny nezáleží na jejím složení, ale na tom jaké procesy v rodině probíhají, tedy 

co se v rodině děje.  Zdravé rodinné fungování úzce souvisí s tím, jak je rodina schopna 

vyrovnávat se ze zátěží, jaká je její odolnost. Ve světě se v poslední době ukazuje tzv. přístup 

založený na silných stránkách rodiny. Tento přístup pracuje s tím, že každá rodina má určité 

schopnosti, síly a možnosti, které může rozvíjet a pracovat s nimi. Cílem tedy je vycházet 

z toho, v čem rodina cítí sílu, posilovat to a rozvíjet. Copingové strategie  rodiny, tedy to 

jakým způsobem se rodina vyrovnává se zátěží, záleží na tom, o jakou situaci nebo událost se 

jedná, jak rodina vnímá ohrožení vztahů, zdroje, které k podpoře rodina může využít a jaká je 

její předchozí zkušenost s určitou těžkou životní situací. S vyrovnáváním se ze zátěží souvisí i 

odolnost rodiny.  

 

Sobotková (2007, s. 80) „Resilience je taková vlastnost rodiny, která jí umožňuje, udržet si 

zavedené vzorce fungování, i když je konfrontována s rizikovými faktory, je to její elasticita“. 

V rámci Důležité v rámci resilience, jak je uvedeno tamtéž, jsou důležité tzv. protektivní 

faktory ve vývoji jedince, faktory v rodině a ve společnosti. U jedince je důležitý například 

kamarádský vztah, sebepojetí a sebepotvrzení v určité vlastní činnosti. V rámci rodiny se 

jedná především o možnost pevného vztahu alespoň k jedné odpovídající a stabilní osobě, tak 

aby se u dítěte vytvořil primární vztah pocitu jistoty a bezpečí. Společenské faktory 

představují především systém společenské opory, například přátele, instituce apod. Výzkum 

resilience, ukazuje na důležitost jejích výzkumných výstupů pro preventivní a intervenční 

programy. Například u dětí, pokud by se posilovaly jejich protektivní faktory, dokázaly by se 

příznivě vyvíjet i v nepříznivých podmínkách. Práce na jejich individuálních dispozicích by 

jim umožnila větší zapojení do prostředí, které je povzbuzuje a posiluje. Procesy práce 

s rodinou směrem k její resilienci mají vliv na úpravu vztahů v rodině a na zlepšení fungování 

rodiny jako celku. Opakem resilience rodiny je její vulnerabilita, která se v závislosti na krizi 

objevuje jako její protipól. Rodinná resilience a rodinný stres jdou ruku v ruce, vzhledem 

k tomu, že v krizových momentech se ukazuje právě odolnost rodiny vůči zátěži. 
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 „Preventivní a sanační programy pro různé typy rodin by měly čerpat v první řadě 

z provedených výzkumů týkajících se zdravého rodinného fungování. Mohlo by se tak předejít 

mnoha pozdním, a tudíž obtížnějším nebo málo účinným intervencím“. Sobotková (2007, 

s. 74) 

 

4.1.1 LATA – Projekt individuální podpůrná práce s rodinou 

 

Občanské sdružení LATA (Laskavá alternativa trestu pro adolescenty) pomáhá ohroženým 

dětem, mladistvým a jejich rodinám na území hlavního města Prahy a v blízkém okolí. Svou 

činnost zahájilo v roce 1994. 

LATA chápe podpůrnou práci s rodinou jako vhodnou metodu, která může zabránit kolapsu i 

následnému rozpadu rodiny. Cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi do 18 let, které se ocitají 

v náročné životní situaci. Poskytují podpůrnou individuální práci s rodinou, které primárně 

probíhá v terénu a to formou pravidelných návštěv v místě bydliště rodiny. Intenzita je 

odvozena na základě aktuální situace v rodině. Cílem mířené pomoci je podpora a pomoc 

rodičům ve stěžejných a náročných momentech výchovy dítěte a nalezení prostoru pro 

vhodnou komunikaci.
19

 

 

4.1.2 Služby prevence pro ohrožené děti a jejich rodiny 

 

V oblasti prevence se klade největší důraz na podporu rodiny, včasnou identifikaci problému 

a vytvoření mezioborové efektivní a provázané spolupráce, tak aby zásah do rodiny byl, co 

nejmenší. Primární prevence usiluje o to, aby k ohrožení vůbec nedošlo, sekundární má 

snižovat dopad případného ohrožení a terciární by se měla snažit o to, aby se ohrožující 

situace neopakovala. Cílem všech oblastí prevence je zdravá a fungující rodina, která bude 

schopna případné problémy zvládnout sama. Podpora zdravého rodinného fungování je 

realizována společně s MPSV. Pro efektivní pomoc ohrožené rodiny je důležité včasné 

vyhodnocení možného ohrožení, kde je především důležitá a již mnohokrát zmiňovaná 

mezioborová provázanost všech složek. Z praxe vyplývá, že je potřeba nastavit jednotnou 
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meziresortní metodickou úpravu. Obecně platí to, že čím dříve je problém identifikován, tím 

je možné využít většího množství podpůrných prostředků pro sanování rodin.
20

 

4.2 Práce s rodinou a dítětem při nařízení předběžného opatření 

 

Konvičková (2011, s. 115-122) vychází ze zákona o rodině č 94/1963 Sb., kde je řečeno, že 

předběžné opatření (dále jen PO) může být nařízeno, pokud se dítě nachází v ohrožení života, 

zdraví nebo pokud by byla ohrožena jeho výchova. Nařízení PO představuje pro rodinu 

zásadní situaci, kterou je potřeba odborně ošetřit. PO ukazuje významný předěl v rodině a 

také jasný impulz pro změnu, který by ovšem měla cítit sama rodina. Dle zákona o sociál-

právní ochraně dětí mají pracovníci obecních úřadů s rozšířenou působností povinnost, 

poskytnout rodiči odbornou pomoc po umístění dítěte do ústavního zařízení. Často ale 

bohužel k poskytnutí odborné pomoci rodičům nedochází. Důvodů pro to existuje několik. 

V některých případech se stává, že spolupráce s rodinou již od počátku nefunguje, rodině ještě 

v rámci prevence, byly nabídnuty odborné služby, ale ona je nevyužila. Dalším důvodem je 

to, že pracovníci orgánů-sociálně právní ochrany dětí jsou předimenzováni a na individuální 

práci s rodinou zkrátka nemají kapacitu. V určitých oblastech je problém v dostupnosti služeb 

pro rodiny, buď v daném místě neexistují vůbec, nebo nemají odpovídající kapacitu a 

v neposlední řadě dochází, po nařízení PO, ke zhoršené komunikaci odborníka a rodiče 

z různých důvodů.  

 

Základním principem, který Konvičková uvádí tamtéž při práci s rodinou po nařízení PO je 

to, aby rodiče postupně neopouštěli svou odpovědnost za dítě, kterou stále mají. Právě 

nařízení PO může být pro rodinu dobrým impulzem ke změně a uvědomění si závažnosti 

situace. Nařízení PO představuje akční prostor pro komplexní práci s rodinou, tak aby došlo 

k eliminaci příčin, které vedly k umístění dítěte do ústavní výchovy. Při umisťování dítěte do 

ústavní výchovy je dobré podpořit kontakt rodičů a dítěte se zařízením pro výkon ústavní 

výchovy, do něhož má být dítě umístěno. Pro eliminaci stresu u dítěte i rodičů je dobré 

vyjednat návštěvu zařízení, seznámit se s podmínkami a tím navázat kontakt. Rodiče by měli 

znát důvod umístění dítěte, měli by být podporování v kontaktu s dítětem a měli by znát 

spektrum služeb, které mohou využít. Pro lepší spolupráci rodičů se zařízením je dobré, aby 

znali podmínky zařízení, jeho chod a obecná pravidla. Pokud rodiče odmítají spolupráci 

s pracovníkem sociálně-právní ochrany dětí, tak v zájmu dítěte je dobré hledat jiné formy 
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komunikace, například dopisem, kde jsou uvedeny kontakty na ústavní zařízení a na další 

odborná pracoviště, která by mohla rodina využít. Pokud rodiče spolupracují alespoň 

s ústavním zařízením, je dobré zkoordinovat odbornou spolupráci. Je dobré také zvážit 

alternativu péče o dítě v rámci širší rodiny. Sanace rodiny v průběhu PO je také ve znaku 

multidisciplinarního týmu, který je tvořen zpravidla pracovníkem sociálně-právní ochrany 

dětí, pracovníkem zařízení pro výkon ústavní výchovy a soudcem. U sestavování týmu záleží 

na problému, který je předmětem řešení. Tým společně s rodiči by měl jasně definovat cíle 

sanace a udržování bezpečného kontaktu s dítětem. Primárním cílem je stále kontakt rodičů 

s dítětem a příprava podmínek pro jeho návrat domů. Důležité je pravidelné vyhodnocování 

kontaktu dítěte s rodinou a zhodnocení vývoje v rodině, posuny a relapsy. Pro podporu 

rodiny je důležitý opětovný a pravidelný kontakt dítěte s rodinou, práce na rizikových 

faktorech a využití času, kdy trvá PO pro odstranění faktorů, které vedly či podpořily umístění 

dítěte. Je důležité volit jasné a malé kroky, tak aby byly pro rodinu splnitelné. 

 

 Konvičková tamtéž uvádí, že při práci s rodinou a dítětem, které je umístěno v zařízení pro 

výkon ústavní výchovy, je primární kontakt rodičů a dítěte. Součástí programu sanace 

rodiny je i její doprovázení při návštěvách dítěte, dochází zde k přímým interakcím a více se 

ukotvuje komunikace mezi dítětem a rodičem. Pokud návštěvy neprobíhají a to z různých 

důvodů, například rodiče nemají finance nebo čas, je dobré rodiče podporovat v jiném druhu 

kontaktu, dopisy nebo telefonický kontakt. Zařízení, ve kterém se dítě nachází, by mělo 

kontakt rodičů také podporovat, komunikovat s rodičem, sdělovat mu informace týkající se 

dítěte. Důležitou formou podpory rodičů a dítěte, které je mimo rodinou, jsou propustky. 

Každé zařízení má jiný systém. Například v DÚM v Hodkovičkách probíhají zpravidla jednou 

za čtrnáct dní na víkend, ale jejich četnost je variabilní s ohledem na konkrétní situaci dané 

rodiny. Rodičům by měly být známy podmínky, za kterých se dítě může domů vrátit. Často se 

v rodinách objevují nevyhovující podmínky, které musí rodiče zvládnout odstranit, někdy se 

stává, že rodiče toho nejsou schopni, nechtějí nebo to není jejich prioritou.  

Dle Riegera (2009, s. 28) je kontakt s odloučeným členem rodiny tzv. specifickou transakcí. 

V době odloučení člena rodina představuje kontakt s ním eliminaci jeho izolace od rodiny. 

Záleží na intenzitě a frekvenci daných kontaktů. V rámci ústavu jsou kontakty často přesně 

vymezeny, zaleží na daném ústavu, jaký prostor má pro kontakt vymezen. 
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4.3 Práce s rodinou a dítětem v případě nařízení ústavní výchovy 

 

Konvičková (2011, s. 127) uvádí: „Bývá to zpravidla velmi citlivé období, kdy rodina i dítě 

vnímají důvody k ÚV jako pod zvětšovacím sklem a bývají motivováni ke změnám. Je tedy 

vhodná doba k sanaci rodiny s poměrně vysokou nadějí na úspěch, i když se o ni již dříve 

pracovník marně pokoušel. Rodiče i dítě mnohdy důvody uvedené v návrhu na nařízení ÚV 

nad dítětem do doby pravomocného výroku soudu tabuizují nebo minimalizují. Někdy ani 

nevěří, že by soud za takové maličkosti, které dělají všechny děti, mohl skutečně o nařízení ÚV 

nad dítětem rozhodnout“. 

Jak uvádí Konvičková (2011, s.137) po nabytí právní moci rozsudku o ústavní výchově je 

nejdůležitější pro dítě zajistit podporu při nástupu do nařízení. V této chvíli dítě i rodiče 

potřebují, aby se s nimi odborně pracovalo. Někdy se stává, že rodiče rozhodnutí nerespektují 

a dítě odmítají do zařízení předat, někdy ho dokonce skrývají. V tuto dobu je důležité s 

rodinou komplexně pracovat, podpořit ji a vysvětlit, jak s dítětem v této fázi pracovat. Dobu 

před nástupem dítěte do zařízení je dobré využít právě pro přípravu dítěte i rodiny na nástup 

do ústavního zařízení. Mezi podpůrné prostředky práce s rodinou v momentě nástupu dítěte 

do zařízení patří například: návštěva daného zařízení, konzultace s jeho pracovníky, 

definování práv a povinností všech stran, otevřená komunikace, rodiče se mohou na vše 

zeptat, definování přesné pomoci, která bude rodičům a dítěti nabízena, zjistit možnou formu 

kontaktu dítěte s rodinou, zvolit pevný čas nástupu do zařízení a doprovod dítěte, obeznámit 

personál se specifikacemi dítěte, zkrátka snažit se předat, jaké dítě je. Právě po umístění dítěte 

do zařízení je vhodné okamžitě rodinu zapojit do programu její sanace. Čím dříve se tak 

stane, tím je větší možnost pro to, aby se dítě mohlo vrátit domů. Primární je pravidelný a 

vyhodnotitelný kontakt rodičů s dítětem a celková podpora komunikace rodiny se 

zařízením, kde je dítě umístěno. Dalším krokem je soustředění se na problémy, které vedly k 

umístění dítěte i ve spolupráci se zařízením.  

Práce s rodinou a dítětem umístěným v zařízení pro výkon ústavní výchovy se nese 

pochopitelně, jak uvádí Konvičková (2011, s. 138), ve znamení multidisciplinarity. Jejím 

cíle jsou následující: umístění dítěte by mělo být chápáno jako nástroj pomoc a nikoli jako 

trest, měl by být vytvořen plán pro rozvoj osobnosti dítěte a zajistit rozvoj dítěte, zajistit 

celkové bezpečí pro dítě, pracovat s rodinou dynamikou tak, aby v ní každý našel své pevné a 

bezpečné místo a podporovat komunikaci mezi dítětem a rodinou a vytváření pozitivního 

vztahu. Celkově musí být kladen důraz na trvající rodičovskou odpovědnost. Individuální 
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práce s rodiči je zaměřena na to, aby věděli, že bez jejich spolupráce se dítě neobejde, že je 

potřeba ho navštěvovat a komunikovat s ním. Rodiče by měli vědět, kdo z týmu s nimi bude 

pracovat, a že v rámci něho si odborníci informace předávají. Sanace po umístění dítěte do 

zařízení představuje dlouhodobou podporu a pomoc oběma stranám. Je dobré s rodiči probírat 

jejich očekávání, často se stává, že čekají velké změny, které pokud nenastanou, dochází k 

frustraci. 

Matoušek (2010, s. 163) uvádí, že pokud rodina není schopna se o dítě postarat, je potřeba jí 

pomoci a podpořit ji. Dále uvádí, že ústavní výchova by měla patřit k těm nejkrajnějším 

řešením a měla by se uskutečnit v co nejkratším časovém horizontu. Při plánování práce s 

dítětem a jeho rodinou je důležité, aby se ho účastnili ti z rodiny, kterých se to týká.  

 

Vliv ústavní péče na výchovu dětí je dle Matouška (2010, s. 60-64) značný, ale není to vinou 

jednotlivců, ale chyba je v systému, tedy v tom, jak je péče organizována. Některá ústavní 

zařízení představují významný zdroj pracovních příležitostí. Nejde zde o zrušení všech 

ústavů, ale řešení by mohlo být v jejich velikosti, tak aby se co nejvíce podobaly například 

rodinnému domu. Vždy, když se rozhoduje o umístění dítěte mimo rodinu, měla by být 

pečlivě zhodnocena situace v rodině a naplánování péče s ní. U nás patří mezi důvody k 

návrhu umístění dítěte mimo rodinu i její chudoba a bytové podmínky, což by dle Matouška 

být nemělo. 

 

Příklad z praxe – časté důvody umístění mladistvého do DÚM 

Ze spisů deseti klientek diagnostického ústavu pro mládež je patrné, že mezi nejčastější 

důvody, pro které byly dívky umisťovány, patřily: záškoláctví, útěky z domova, 

nerespektování autorit, lhaní, agresivita, experimentování s návykovými látkami, krádeže, 

závadová parta a sebepoškozovací tendenci či dlouhodobější sebepoškozování.  

 

Propustky v DÚM v Hodkovičkách 

Jak bylo uvedeno výše, propustky probíhají zpravidla jednou za čtrnáct dní s ohledem na 

individuální situaci dané rodiny. Na propustkách nejvíce pracují pracovníci sociálně-právní 

ochrany dětí a pracovník diagnostického ústavu, nejčastěji psycholog a sociální pracovník. V 
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rodině ještě před propustkou probíhá sociální šetření a také na  jeho základě se vyhodnocuje 

možnost a případně délka propustky. Samotná propustka zahrnuje několik faktorů, které 

DÚM ve spolupráci s orgánem-sociálně právní ochrany dětí vyhodnocuje, vždy s ohledem na 

nezletilého. V rámci DÚM rodiče podávají písemnou žádost o propustku, ke které se musí 

vyjádřit příslušný sociální pracovník či kurátor pro mládež, který s rodinou pracuje. V 

diagnostickém ústavu pro mládež v Hodkovičkách, je možnost propustek mimo ústav až na 

druhém oddělení (tzv. B), cca po 14 dnech pobytu dívky v zařízení. Předpokládá se větší 

adaptace, stabilizace a také byl vytvořen prostor na přípravu možných rizik spojených s 

pobytem mimo ústav. V dalším oddělí (tzv. C) je možnost propustek k rodině již pravidelná. 

Pokud si rodiče o propustku zažádají a je vydán i souhlas pracovníka sociálně-právní ochrany 

dětí, je vypracován tzv. kontrakt o propustce. Kontrakt o propustce, je vypracován 

psychologem, který pracuje v rámci pobytu s dítětem. Jeden kontrakt je pro rodiče, kde jsou 

specifika chování dítěte, dodržování podmínek, práva a povinnosti rodičů, které z pobytu 

dítěte mimo zařízení vyplývají. Druhý kontrakt je pro dítě, mladistvého, kde je přesně 

uvedeno, za jakých podmínek bude propustka probíhat. Po návratu klientky s propustky se její 

průběh pečlivě vyhodnocuje a zaznamenává. Rodiče mají možnost své dítě pravidelně v 

zařízení navštěvovat a mluvit s odborníky, kteří zastávají péči o jejich dítě. 

 

Institucionální zajištění péče o ohrožené dítě a jeho rodinu 

Cílem již zmíněné transformace by mělo být rozšíření poskytovaných služeb, tak aby 

poskytovaná pomoc byla komplexní, ucelená a docházelo k podpoře péče rodinného typu a 

zásadní podpoře práce s rodinou dítěte, které je umístěné v zařízení. Kvalita práce s 

ohroženými dětmi a rodinami je určována standardy kvality práce, které představují normy, 

jasné požadavky na úroveň péče. Při práci s ohroženým dítětem by měla být využita probíhat 

forma ou případové práce a měl by být zpracován individuální plán práce s dítětem.
21

  

Kazuistiky případové práce DŮM Hodkovičky 

 

Podklad pro kazuistiky vycházejí z kompletních spisů klientek Diagnostického ústavu a 

střediska výchovné péče v Hodkovičkách. Spisy obsahují základní informace o klientkách a o 

                                                           
21

  Národní akční plán k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti.www.mpsv.cz 
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rodinném prostředí. V jednotlivých kazuistikách jsou definovány příčiny problému, 

zhodnocení rodinného prostředí a intervenční postupy. 

 

 

JOHANA 16 

Johana je nemanželským dítětem žijící v doplněné rodině. Matka je provdána za občana SRN, 

ve své péči má dvě další děti, se kterými žije v SRN. Matka je hluchoněmá. Otec je 

nesvéprávný, žije ve společné domácnosti s družkou, která je zároveň jeho opatrovnicí. 

Společně mají nezletilou Johanu. Oba rodiče mají další děti v nových vztazích a o Johanu 

nejeví zájem ani jeden z nich. Johana je v péči babičky ještě se svou nevlastní sestrou, péče o 

děti je zcela zanedbávající a nedostatečná, jak po stránce výchovné, tak po stránce materiální. 

Děti trpí nedostatkem oblečení, žijí v nevyhovujících podmínkách, v bytě je plíseň, 

nepořádek, zbytky jídla a odpojená elektřina. Na základě popudu třídní učitelky byl  ze strany 

městského úřadu, proveden intenční zásah, ale nedostavila se žádná změna. Na základě 

dlouhodobých a stupňujících se výchovných problémů Johana byla umístěna do dětského 

domova. Zde nastaly výrazné problémy, experimentování s drogami a fyzické napadení dvou 

klientek. Johana má ambivalentní postoj k mužům, rychle střídá partnery, ve vztahu je 

chladná, uvádí, že jí vyhovuje být jen tak chvíli s někým. Nyní má vztah s M.P., který je 

stejně jako ona klientem dětského domova. Johana s ním byla dvakrát těhotná, v obou 

případech podstoupila interrupci. Johana byla uznána vinnou pro provinění vydírání, byla jí 

uložena podmínka na jeden rok. 

Definice problému 

Co je problém- Johanino poruchové chování projevující se především formou záškoláctví, 

útěky z domova, nerespektováním autorit, lhaním, agresivitou, krádežemi a 

experimentováním s drogami. 

Jaké osoby problém zahrnuje – především babičku, matku a přítele. 

Role a postoje osob v problémovém systému – matka je zdravotně postižená, nejeví o dítě 

zájem. Babička má sice děti v péči, ale péče je pasivní. 
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Příčiny problému – lze připustit nějakou genetickou predispozici Johany vzhledem ke 

zdravotnímu stavu rodičů. Johana vyrůstala bez matky i otce u babičky, kde neměla stabilní 

zázemí, neustále se stěhovali a bydleli v otřesných podmínkách. Došlo k narušení přirozeného 

vývoje Johany, chyběl zde identifikační vzor, někdo o koho by se mohla opřít, kdo by jí 

formoval a posouval dál. Za hlavní příčinu patologického jednání Johany bych označila 

selhání rodinného systému bez náhrady a absenci včasné intervence. 

Sledování postupného vývoje situace – rodiče nebyli schopni se o Johanu postarat, byla 

svěřena do péče babičky, kde panovaly neuspokojivé podmínky, vzrůstaly výchovné 

problémy a nakonec byla Johana přemístěna do dětského domova, ze kterého utíkala. 

Co dívka preferuje, kam směřuje – chce zůstat v dětském domově a být s přítelem. 

Zhodnocení rodinného prostředí 

Rodiče Johany nejsou z vážných důvodů schopni se o děti postarat, zodpovědnost převzala 

babička, která péči o děti nezvládá, jak po stránce výchovné, materiální, vzdělávací i citové. 

Je evidentní, že děti žily v nepodnětném prostředí plném neustálých zvratů. U Johany je silná 

absence mužského vzoru, zde můžeme hledat příčinu jejího ambivalentního postoje k mužům. 

Ve vztahu k rodině, nedošlo k žádnému systémovému řešení, které by situaci zlepšilo, ani 

rodině nebyla poskytnuta adekvátní intervence, problémy gradovaly do té míry, že děti 

musely být odebrány. 

Intervenční postup  

S narůstajícími problémy kolem Johany se o situaci začal zabývat orgán sociálně – právní 

ochrany dětí. Johaně byl přidělen kurátor pro mládež, který začal situaci monitorovat, 

kontaktoval školu a zmapoval situaci doma. Johana s babičkou měly chodit ke kurátorovi na 

pravidelná sezení, dostavily se tam jednou. Situace se zhoršovala a ani z jedné strany nebyla 

vidět snaha situaci zvrátit. Alarmující podmínky bydlení a celková nedostačující péče o děti 

vedly k umístění do dětské domova, odkud Johana utíkala, absolvovala pobyt 

v diagnostickém ústavu a následně byla přemístěna do výchovného ústavu.  

MIRKA 15 

Mirka je nemanželské dítě z neúplné rodiny. Matka je psychiatrický pacient, trpí schizofrenií. 

Je agresivní a kvůli tomu také silně medikována. Mirka je v péči babičky, v jejímž okolí 

působí jistý muž, který není s Mirkou ani babičkou v žádném příbuzenském vztahu, ale 
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oběma pomáhá. Tvrdí, že si Mirka rozumí s jeho dětmi a proto jim pomáhá, ale Mirka se o 

něm bavit příliš nechce. Kvůli nedostatečné péči ze strany matky, byla Mirka umístěna do 

diagnostického ústavu, později pak do dětského domova, zde byla deset měsíců a vrátila se 

zpět k babičce. Po návratu Mirka přestala chodit do školy, byla projednávána přestupkovou 

komisí za opakované krádeže. Byla zjištěna gravidita a bylo zde podezření na provozování 

prostituce, do bytu, ve kterém žila, docházeli v nočních hodinách různí muži. Mirce byla opět 

nařízena ústavní výchova. Mirka je vysoce submisivní, snadno ovlivnitelná, ovladatelná, často 

rychle mění názory, aby se přizpůsobila většině, je ideální obětí pro manipulaci a zneužití. 

Definice problému 

Co je problém – Mirka nechodí do školy, dopouští se krádeží a je zde podezření na 

provozování prostituce. Mirka vykazuje známky subdeprivovaného dítěte. 

Jaké osoby problém zahrnuje – matku, babičku a neznámého muže. 

Role a postoje osob v problémovém systému – matka je ve vážném psychickém stavu, není 

schopna se o dceru postarat. Babička má Mirku v péči, ale babička je spíše zaměřena na sebe, 

s Mirkou nic neřeší, špatně komunikují a nejeví o ni vysoký zájem. 

Příčiny problému – Mirce chybí matka i otec, je vychovávána pouze babičkou, která není 

schopna rodiče ani z části suplovat. Mirka žije v nepodnětném prostředí, kde o ní nikdo nejeví 

zájem.  

Sledování postupného vývoje situace – psychický stav matky ji neumožnil se o dceru starat, 

Mirka byla svěřena do péče babičky, kde nastaly zásadní problémya následovalo nařízení 

ústavní výchovy. 

Co dívka preferuje, kam směřuje – chce zůstat v dětském domově a po propuštění chce žít se 

svým přítelem, za minulostí chce udělat tlustou čáru. 

Zhodnocení rodinného prostředí 

Matka není schopna se o dceru postarat adekvátním způsobem a babička péče zjevně 

nezvládá. Rodinné prostředí lze označit za nepodnětné, možná i ohrožující. Mirka vyrůstá bez 

otce, přítel babičky se objevuje jen někdy a není známo, jaký vliv na dívku má. Celá situace 

doma je obestřená nejasnostmi. Prostituce Mirce nebyla prokázána, ani to, že by muži 

přicházející v noci do bytu, mohli být klienti, ať už Mirky či babičky. 
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Intervenční postup 

Problémy kolem Mirky se začal zabývat orgán sociálně - právní ochrany dětí. Mirka byla 

matce odebrána z péče kvůli psychickému stavu matky a zanedbávání péče. Byla umístěna do 

diagnostického ústavu a poté do dětského domova. Po propuštění Mirky z dětského domova, 

problémy eskalovaly a byla jí nařízena ústavní výchova. 

JANA 16 

Před pěti lety byly upraveny poměry rodičů a děti byly svěřeny do péče matky, ta ale není ve 

výchovně příliš aktivní, spíše upřednostňuje své zájmy. Po pěti letech dal otec návrh na 

změnu poměrů a děti dostal do své péče. Problémy s Janou začaly již na základní škole, jak 

s prospěchem, tak i mimo školu. V době rozvodu rodičů se začaly problémy stupňovat, Jana 

měnila své názory ohledně toho, u koho chce žít a pendlovala mezi rodiči. Nakonec byla 

společně s bratrem svěřena do péče otce. Otec výchovu Jany nezvládal, dcera si děla, co 

chtěla, nespala doma, přestala chodit do školy, veškerý čas trávila s kamarády. Situace 

postupně gradovala, Jana společně s partou se vloupali do stánku s alkoholem a cigaretami a 

následně ještě vyloupili chatu. Jana dostala podmínku na jeden rok a šedesát hodin veřejně 

prospěšných prací. Jana je silně dominantní, ve skupině zaujímá poměrně silnou pozici. Snaží 

se všemi způsoby vypadat jako muž, o své osobě hovoří v mužském rodě. Janě po pobytu 

v diagnostickém ústavu byla nařízena ústavní výchova do 19 let. 

Definice problému 

Co je problémem – absence ve škole, závadová parta, trestná činnost. 

Jaké osoby problém zahrnuje – především matku a otce 

Role a postoje osob v problémovém systému – matka je spíše pasivní, nerada řeší problémové 

situace. Otec chtěl od začátku děti do své péče, ale situaci nezvládl. 

Příčiny problému – neustálé střídání péče, nestabilita rodinného prostředí. Jana si našla 

vrstevnickou skupina, kde si kompenzovala to, co doma nenašla. 

Sledování postupného vývoje situace – začínající problémy situujeme již na základní školu, 

důležitý mezník byl rozvod rodičů, střídání péče, rozhodování s kým chce žít, diagnostický 

ústav a následně výchovný ústav. 
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Co dívka preferuje, kam směřuje – nemá jasné představy o své budoucnosti, ale ví, že do 19 

let v žádném ústavu nevydrží. 

Zhodnocení rodinného prostředí 

Neustálé střídání péče evidentně Janě nesvědčilo, neměla pocit jistoty a zázemí a potřebovala 

ho někde získat, to jí v určité formě kompenzovala parta. Rodiče nebyli schopni mezi sebou 

komunikovat a vymezit jasná pravidla pro péči o dceru, Jana měla roli prostředníka, které 

začala přirozeně využívat. 

Intervenční postup 

Po vloupání do stánku byla Janě uložena podmínka a veřejně prospěšné práce, které splnila. 

Po té byla na základě předběžného opatření umístěna do diagnostického ústavu a dále byla 

umístěna do výchovného ústavu do 19 let.  

4.4 Deinstitucionalizace 

 

MŠMT má zpracovaný materiál tzv. 10 kroků deinstitucionalizace, jehož cílem není zrušení 

ústavních zařízení, nýbrž zmenšení jejich kapacity, tak aby připomínaly byt, rodinný dům 

nebo terapeutickou komunitu. Lůžková zařízení pro ohrožené děti by měla být schopna 

přijmout dítě i s jeho rodiči, pokud zde nedochází k přímému ohrožení dítěte. Pokud je nutné, 

aby dítě rodinu opustilo, mělo by v co nejkratší době, dojít k multidisciplinárnímu zhodnocení 

rodiny a naplánování péče zahrnující, pokud to lze biologickou rodinu dítěte. 
22

 

Program 10 kroků deinstitucionalizace: 

1. Posilování reflexe problému. 

Je třeba, aby všechny subjekty, které s dítětem a rodinou pracují, znaly důkladně 

problém, znaly rizika ÚV, ale i jejich pozitiva pro nezbytné případy a věděly, jak 

ústavní zařízení fungují. 

2. Ustanovení řídících orgánů procesu. 

Procesu změny by se měly účastnit všechny zainteresované subjekty. Měl by být 

stanoven řídící výbor a výkonný tým složený z profesionálů. 

                                                           
22

 www.msmt.cz/socialni-programy/10-kroku-deinstitucionalizace. 
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3. Provedení analýz na úrovni země, krajů nebo oblastí. 

Důležité je mít přehled o dětech, které se nacházejí v ÚV, o službách, které jsou jim 

poskytovány a o kvalitu péče o ně. 

4. Provedení analýzy na úrovni ústavní instituce. 

Představuje znalosti o dětech a jejich rodinách v konkrétním ústavu. 

5. Návrh systému alternativních služeb. 

Dle nashromážděných informací o dítěti a jeho rodině, by měly být navrženy nové 

služby především preventivní, reintegrační apod. 

6. Plán pro přesunutí finančních a lidských zdrojů do nové sítě služeb. 

 

7. Příprava a přemístění dětí. 

Přemístění dětí by mělo vždy korelovat s jejich individuálními potřebami. Noví 

pracovníci se musejí na dítě napojit ještě v době, kdy je dítě umístěné. Snižování počtu 

dětí by mělo být postupné, tak aby byl zachován individuální přístup. 

8. Příprava a přeškolení personálu. 

Vychovatelé dětí by se postupně mohli stát pěstouny dětí, o které pečovali v ústavu.

  

9. Logistická podpora. 

Je zapotřebí postupovat dle časového harmonogramu, tak aby byly uspokojeny 

potřeby dětí, aby byly na změnu připraveny a aby existovaly a byly zajištěny služby 

nové. 

10. Monitoring a hodnocení nového stavu. 

Zásadními kontrolními prvky jsou zdravotní a psychický stav dítěte. 
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5. Návrat dítěte do rodiny a podpora rodin 

Podle Riegera (2009,  s. 36- 72) se programy na návrat z odloučení, dělí na dva základní typy. 

Programy, které existují pro pacienty, vězně a chovance, kteří se vracejí zpět domů a 

programy, které slouží pacientů, chovancům a vězňům, kteří rodinu nemají. Programy 

přípravy mají tři fáze, první fáze začíná již příchodem nebo umístěním jedince do instituce, 

druhá fáze zaujímá celou dobu pobytu a třetí fáze se zaměřuje na návrat jedince zpět do jeho 

přirozeného prostředí. První fáze začíná zařazením jedince do vhodného programu, jedinec 

uzavírá tzv. vstupní dohodu, kde by měl být seznámen s tím, jak bude jeho pobyt v dané 

instituci probíhat a s jeho terapeutickým či resocializačním plánem. Zahájení programu se 

stanoví dle předpokládané délky pobytu jedince v zařízení. Pokud členové rodiny neznají 

možnost práce na přípravě návratu domů, je vhodné je s touto možností obeznámit a poslat 

jim písemnou nabídku, kde je vysvětleno, o co se jedná a před případným zařazením je 

vyžadován souhlas rodiny. V ústavních zařízeních je vhodné využít terapeuticky motivovanou 

nabídku. V rámci individuálních konzultací s odloučeným jedincem je důležité průběžné 

sdělování o tom, jak fungují a probíhají kontakty s rodinou, důležité je také zaměřit se na to, 

jaká očekávání jedinec má od návratu domů, co si představuje, že očekává jeho rodina, může 

se zpracovat tzv. Poselství odloučeného pro členy jeho rodiny, které by mělo být podpořeno 

odpovědí rodiny. Při práci s odloučeným jedincem je stejně důležitá i individuální konzultace 

s jeho rodinou. Odloučení jedince může přinést mnoho změn na obou stranách. Rodina musí 

být připravena i na reakce společnosti, která může například na umístění dítěte reagovat velmi 

negativně. V rámci individuální konzultace se členy rodiny je dobré spolupráci zahájit hned 

po umístění člena rodiny do instituce. Pokud je odloučené dítě, na první konzultaci by měli 

přijít oba rodiče a poté i další členové rodiny. Primární je zde zmapovat stav, ve kterém se 

rodina nachází, dále zjistit, jak reaguje okolí rodiny a jak je připraveno na návrat člena domů 

a dále vytvořit plán přípravy na návrat odloučeného zpět k rodině. 

Jak uvádí Rieger (2009, s. 74-86) každý návrat zpět je velmi významný, ať už trval týden či 

více let. Člověk, který byl od rodiny odloučen, se vrací zpět a znovu přijímá roli člena rodiny. 

Při návratu zpět do rodiny hraje velkou roli i to, jak se odloučený přizpůsobí ostatním členům 

rodiny, jejich rytmu, jaké budou jejich vzájemné interakce. Zásadním moment nastává 

v představě, jak to bude fungovat, která se často liší od reality a nastává konflikt. Návrat zpět 

do rodiny představuje i převzetí spoluodpovědnosti a spoluúčasti a to za přítomnosti všech 

členů rodiny. Odloučený se vrací do jisté míry ovlivněn tím, co v instituci prožil a zároveň 

tím, jak si svůj návrat přestavoval. Primární je samozřejmě adaptace jedince ve starém, novém 
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prostředí a celková adaptace všech ostatních členů rodiny. V ideálním případě by práce 

s rodinou měla probíhat od počátečního umístění jejího člena až po návrat domů. Obecně je 

důležité to, z jaké instituce se dotyčný vrací, jak dlouho zde byl a jakou roli zaujímá 

v rodinném systému. Při návratu dítěte hraje významnou roli v adaptaci škola, OSPOD, 

případně další instituce, která s rodinou pracuje. V rámci přípravy návratu jedince domů se 

využívají tzv. intenzivní a poradenské služby. Intenzivní služby probíhají prostřednictvím 

konzultací, jejichž frekvence je individuální a střídají se zde osobní i telefonické kontakty. 

V rámci konzultace se vede rozhovor o aktuálním tématu, navazuje edukační rozhovor a dle 

potřeby jsou využívány prvky individuální a rodinné psychoterapie. Poradenství se soustředí 

na aktuální téma, které rodina potřebuje řešit. 

5.1  Projekt Návrat domů – Diagnostický ústav Dobřichovice 

 

Projekt Návrat domů nese podtitul Dítě v ústavní výchově a jeho cesta zpět do rodiny. 

První fáze projektu začíná již umístěním dítěte do ústavu a navázání nebo udržení vztahu 

dítěte s rodinou v rámci celého diagnostického pobytu. Zkušenosti DÚ Dobřichovice ukazují 

na to, že nejvhodnější čas na rehabilitaci rodiny, je právě v rámci pobytu dítěte 

v diagnostickém ústavu. Další fází práce s rodinou je pomoci jí odstranit důvody pro, které 

bylo dítě umístěno nebo je alespoň zmírnit do té míry, aby dítě mohlo rodinu navštěvovat. 

Konečnou fází projektu je provázení rodin alespoň rok po skončení pobytu dítěte 

v diagnostickém ústavu. Důležitá je péče o rodinu kdykoli o ni požádá. Projekt nese znak 

multidisciplinarity, pracovní tým se skládá z psychologů, etopedů, speciálních pedagogů a 

sociálních pracovníků. V rámci projektu probíhají výjezdy do rodin, na OSPOD, do škol a 

pedagogicko-psychologických poraden. Jako nejefektivnější forma spolupráce s orgánem 

sociálně-právní ochrany dětí se osvědčilo pořádání případových konferencí na jednotlivých 

odděleních, ne frontální proškolování. Kontinuálně se pracuje na zpracovávání metodiky a 

každý měsíc probíhají supervize.
23
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5.2  Projekty na podporu rodin  Českého centra pro sanaci rodiny 

        (STŘEP o.s.) 

 

Pomoc dítěti prostřednictvím posílení rodiny 

Tento projekt se zaměřuje na sociální práci s ohroženými rodinami, dále na oblast posílení 

rodičovského chování, výchovného stylu a potřeby dítěte. Klíčovým momentem je zde 

spolupráce s rodiči ve znamení multidisciplinárního přístupu. 

Šance pro ohrožené rodiny s dětmi zasažené krizí 

Projekt se zaměřuje na rodiny, které se ocitají v psycho-sociálně-ekonomickém 

znevýhodnění. Cílem projektu je snížení negativních dopadů na rodiny, postupné zhoršování 

situace v rodinách a zabránění tak možnému rozpadu rodin. 

Posilování rodičovských kompetencí 

Tento projekt zahrnuje oblast sekundární prevence. Cílem projektu je rehabilitace 

výchovného stylu, jeho posílení, odstranění jeho případných dysfunkcí a zabránění 

patologických dopadů na rodinu. Rodiče se stávají klienty projektu nejčastěji na doporučení 

orgánu sociálně-právní ochrany dětí nebo soudu. Projekt vychází z Národního akčního plánu 

transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti. 

Sanace je spolupráce 

Tento projekt se zaměřuje na multidisciplinární spolupráci, reaguje na psycho-sociálně-

ekonomické těžkosti rodiny, které leckdy způsobí odebrání dětí. Dále tento projekt reaguje na 

vysoký počet umístěných dětí v zařízeních pro výkon ústavní výchovy a dlouhá doba jejich 

pobytu zde. Ukazuje na absenci systémového řešení sanace rodin s dětmi v praxi na území 

hlavního města Prahy. Hlavním znakem sanace je multidisciplinarita a její rozšíření. 

Dítě mezi rodinou a institucemi  

Tento projekt reaguje na vysoký počet dětí umístěných v zařízeních pro výkon ústavní 

výchovy a na jejich bezpečný návrat domů. Projekt se věnuje pomoci rodinám, které mají děti 

již umístěné v jednotlivých zařízeních. Pracovníci Střepu podporují rodiče v jejich rodičovské 

roli a zdůrazňují rodičovskou odpovědnost. Rozvijí kontakt s dítětem a rodinou a snaží se 

prostřednictvím multidisciplinárního týmu stabilizovat situaci v rodině. 



60 
 

Povídej, nasloucháme ti 

Projekt reaguje na skutečnost, že při práci se sociálně znevýhodněnými rodinami a dětmi se 

klade větší pozornost odborníků na rodiče než na děti ve smyslu aktivizace jejich životní 

situace. Projekt klade důraz na otázku zplnomocňování dětí. 

Probační program Provinění 

Pracovníci Střepu spolupracují s pracovníky probační a mediační služby a s pracovníky 

sociálně- právní ochrany dětí, jejichž prostřednictvím jsou do projektu zařazovány mladé 

matky nebo těhotné dívky ve věku 15-25 let, které v nezletilém věku spáchaly provinění, již 

se svým dítětem a mají nadále zájem se o něj starat a pečovat. Mladé matky se podporují 

k zodpovědnosti a posiluje se jejich mateřské chování.
24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24

 www.strep.cz 



61 
 

6. Výzkumná sonda 
 

Výzkumná sonda dle Zicha (2007, s. 6) se vyznačuje tím, že neobsahuje všechny náležitosti, 

které výzkum předpokládá a nezpracovává všechny dané fáze výzkumu. Zaměřuje se 

především na dílčí výzkumné problémy, můžeme říci, že její charakter je přípravného rázu. 

Sonda nám může poskytnout důležité informace o stavu problému. 

6.1 Sonda do reintegrace klientek DÚ do rodiny  

 

Cílem je popsat postupy práce s rodinou, intervenční postupy, míru mezioborové spolupráce a 

sanování rodin. Sonda nám ukazuje reálnou situaci v jednotlivých rodinách a s tím spjatou 

možnost bezpečného návratu dítěte zpět do rodiny.  

6.2 Metody  

 

Jako metodu pro sběr dat jsem zvolila řízený rozhovor a dotazník. 

Rozhovor 

Prostřednictvím rozhovoru se třemi klientkami Diagnostického ústavu pro mládež v 

Hodkovičkách jsem zkoumala mínění, názory a postoje jednotlivých klientek. Téma 

rozhovoru vycházelo z kladených otázek, které byly jasné, srozumitelné a otevřené. 

V průběhu rozhovoru jsem kladla doplňující otázky, které dokreslovaly kladené otázky. 

Respondentky jsem seznámila s cílem rozhovoru, s tím jak bude rozhovor probíhat a 

upozornila na to, že na všechny otázky odpovídat nemusejí. Cílem rozhovoru bylo zjistit, jak 

klientky vnímají svou situaci, situaci v své rodině, vztahy a svou perspektivu. Rozhovor jsem 

si pečlivě zaznamenávala. Otázky byly kladeny přiměřeně k věku a úrovni klientek a také 

citlivě vůči situaci, ve které se nacházejí. 

Dotazník 

Dotazník vyplnily tři klientky Diagnostického ústavu pro mládež v Hodkovičkách, se kterými 

byl prováděn i rozhovor. Respondentky vyplňovaly dotazník samostatně, byly v něm kladeny 

otázky k přímému dotazování. Respondentkám byl vysvětlen záměr dotazování a byly 

probrány jednotlivé otázky. Cílem bylo zjistit, jak jednotlivé klientky vnímají situaci ve svých 

rodinách, jaké mají vztahy k jednotlivým členům rodiny, jaký je kontakt s jejich rodinou 
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v době pobytu v DÚ a jak vnímají vlastní návrat domů. Předpokládám, že dotazník může být 

ovlivněn prostředím, ve kterém se respondentky aktuálně nacházely a aktuálním prožíváním. 

6.3 Metodika 

 

Sonda probíhala v Diagnostickém ústavu a Středisku výchovné péče Praze Hodkovičkách. 

V době od 18. 6. - 21. 6. 2013.  Sondu jsem prováděla samostatně za pomoci vychovatelů a 

sociálních pracovníků. Ti mi pomohli především s vytipováním vhodných respondentek a se 

zajištěním dokumentace. Sonda byla prováděna s vytipovanými klientkami Diagnostického 

ústavu, ty byly vybrány s ohledem na rodinnou situaci a dle ochoty odpovídat na intimní 

otázky jejich života. Respondentky byly seznámeny s cílem a jednotlivými etapami šetření. 

V první fázi byly provedeny tři individuální rozhovory s jednotlivými klientkami, které 

s rozhovorem souhlasily. Následně jsem provedla podrobnou analýzu osobní dokumentace 

těchto klientek, včetně rodinné anamnézy, intervenčních postupů a realizace mezioborové 

spolupráce. Nakonec 3 klientky, se kterými jsem vedla rozhovor, vyplnily samostatně 

dotazníky směřované k analýze rodinného prostředí a jejich návratu do rodiny. 

Respondentkám bylo od 15 do 17 let. 

 

6.4 Výzkumné otázky  

 

Otázky z dotazníku 

1. Jak se cítíš ve Vaší rodině? Jaká je většinou nálada ve Vaší rodině, příjemná, klidná, hádky, 

křik? 

2. Jaký je Tvůj vztah s rodiči, popřípadě rodičem?  Jaký máš vztah k mámě, tátovi či oběma, 

pěkný, vždy příjemný, někdy napjatý, chladný, zlý? 

3. Jaký je Tvůj kontakt s rodiči/rodičem, když jsi v DÚ? Navštěvují Tě, kdy za Tebou byli 

naposledy? 

4. Jezdíš domů na propustky, jaké jsou? Těšíš se na návštěvu doma? 

5. Když máš nějaký problém, můžeš se obrátit na někoho z rodiny? Jaký problém si řešila 

s rodiči naposledy? 
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6. Jakou roli v Tvém životě hrají kamarádi, parta? Co s kamarády děláš nejčastěji? 

7. Doprovodili Tě rodiče při nástupu do DÚ? 

8. Vrátila by si se ráda domů? 

9. Na co se nejvíc těšíš domů? 

10. Jaká jsou Tvá očekávání z návratu domů? 

11. Čeho se nejvíce obáváš po návratu domů? 

 

Otázky z rozhovoru 

1. Jak se dnes máš? 

2. Víš, proč tady jsi? Věděla si o nástupu sem do Hodkoviček? 

3. Řekla by si mi něco o své rodině? S kým žiješ, jaké jsou Vaše vztahy? 

4. Máš nějakého přítele, jaký je Váš vztah? 

5. Kam si chodila nebo chodíš do školy? Baví tě to? 

6. Jak vidíš svou budoucnost?  

 

6.5 Zjištěná data 

Prostudovala jsem kompletní spisové dokumentace třech dotazovaných klientek, která 

obsahuje rodinnou a osobní anamnézu, jednotlivé intervenční postupy, zprávy orgánu 

sociálně- právní ochrany dětí, mezioborovou spolupráci a zpětné vazby od rodičů i klientek 

z propustek. 

Klientka č. 1 

Důvody k umístění dítěte do zařízení 

Domácí krádeže, nerespektování autority, toulky. OSPOD eviduje dlouhodobé problémy ve 

škole, s bydlením, opakované útěky, při posledním se dívka odmítla vrátit domů. Jedná se o 
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sociálně slabou rodinu, matka pobírá sociální dávky, bydlí na ubytovně, nezvládá výchovu, 

dcera ji nerespektuje.   

Místo pobytu dítěte před nástupem do zařízení 

Dětské centrum – zařízení vyžadující okamžitou pomoc. 

Charakteristika rodiny a intervenčních postupů 

Klientka žije s matkou, jejím přítelem a jeho spolubydlícím na ubytovně, v jednom pokoji. 

Matka je údajně náladová. Nevlastní otec je dělník, dívku vychovává od malička, s matkou se 

nevzali a už pár let žije jinde. Klientka je s ním občas v kontaktu, píší si a mají celkem dobrý 

vztah. Stará se o její nevlastní sestru. Klientka má 5 sourozenců, jeden se s rodinou nestýká, 

jeden je ve VTOS , dva jsou v péči babičky, a s těmi se stýká cca jednou ročně. Biologický 

otec je neznámo kde, dívka ho nezná, v minulosti v rodině probíhalo domácí násilí. Současný 

partner matky je celkem fajn, má stálou práci, ale nelíbí se jí, že jí vychovává. Klientka má 

přítele, o 6 let staršího, bydlí také na ubytovně, nemá práci, matka ji vztah zakazuje. Nejraději 

má babičku ze strany vlastního otce. 

Rodina je v evidenci OSPOD přibližně 10 let, pracovníci kontinuálně pracují s matkou, rodina 

dále spolupracuje s komunitním centrem, byl u ní nařízen soudní dohled, ale přes všechna tato 

opatření se situace v rodině nelepšila. Matka se pro neplacení nájemného musela odstěhovat 

z místa bydliště a spolu s dětmi a přítelem odešla na ubytovnu. Prostředí má na děti negativní 

vliv, je nutné změnit výchovné prostředí. Klientka nastoupila na učiliště, nástup byl zpočátku 

pozitivní, ale později měla velké absence a neomluvené hodiny. Byla svolána případová 

konference, ale bez významnějšího pokroku. Následně klientka utekla z domova, matka 

oznámila pohřešování dcery. Nezl. se po telefonické výzvě sama dostavila na příslušnou 

služebnu. Klientka se k matce vrátit nechce, pokud se k ní bude muset vrátit, uteče. Matka se 

vyjádřila, že výchovu dcery nezvládá, dělá si, co chce, tráví čas neznámo kde a s kým. 

Klientka byla umístěna do Dětského centra a odmítla se vrátit k matce OSPOD dále 

registruje, že nezletilá užívá návykové látky a její celkový vývoj je ohrožen. Před půl rokem 

se klientka dobrovolně dostavila spolu s matkou do DÚ na podnět kurátorky a dojednávaly 

možnost dobrovolného pobytu. K dobrovolnému pobytu nedošlo, protože dívka nebyla pro 

pobyt absolutně motivována a matka nebyla schopna pobyt uhradit. Klientka udává, že 

utíkala, aby si máma uvědomila, že něco není v pořádku, když se napije, je to hrozný, jinak je 

to doma fajn. OSPOD vydal návrh na vydání předběžného opatření. 
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Propustky v rámci pobytu v DÚ 

Dívka vyjádřila přání, že by chtěla jet víkendovou propustku k nevlastnímu otci, který rovněž 

vyjádřil souhlas. 

Dotazník pro rodiče – zpětná vazba na uskutečněnou propustku. 

Dotazník je interním dokumentem DÚ. 

1. Jaká byla dívka po příjezdu na propustku domů? 

Skvělá 

2. Chtěla být s Vámi nebo s někým jiným? 

Chtěla být s partou kamarádů 

3. Měla radost, že je doma? 

Myslím, že ano 

4. Dodržovala dohodnutá pravidla? 

Celkem ano, ale samozřejmě ne všechna přesně…. 

5. Cítili jste od ní upřímnou snahu? 

Ano 

6. Splnila propustka Vaše očekávání, byli jste spokojeni? 

Ano 

7. Vaše výhrady během propustky? 

Nemám žádné 

8. Chtěli byste návštěvu dcery opakovat? 

Jak bude chtít ona…. 

9. Myslíte si, že by současná situace (pokud došlo ke zlepšení) mohla vydržet 

Doufám v to. 
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Dotazník pro klientku 

1. Ke komu jsem jela? 

K nevlastnímu tátovi 

2. Měli radost, že jsi přijela domů nebo tomu bylo jinak? 

Asi měli 

3. Co jsem udělala důležitého? 

Vyřešila jsem některý vztahy, to co bylo potřeba 

4. Co jsem dělala příjemného? 

To asi nic 

5. Kdo mě a čím potěšil? 

V podstatě všichni vším. 

6. Za co se doma na mě zlobili? 

Přišla jsem pozdě v noci 

7. Splnila propustka Tvá očekávání? 

Jo celkem jo 

8. Chtěla by si na další propustku? 

Jo 

Klientka byla po pobytu v DÚ umístěna do dětského domova, poblíž místa bydliště matky. 

 

Rozhovor č. 1 

Přepis rozhovoru s klientkou č.1 

1. Jak se dnes máš? 

Nic moc, volala mi máma, pohádaly jsme se. 
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2. Víš, proč tady jsi? Věděla si o svém nástupu do Hodkoviček? 

Jsem tady kvůli škole, kvůli tomu, jak je to doma, že bydlíme na ubytovně, nesnáším to tam, 

tak jsme taky utíkala. Věděla jsem, že sem půjdu, probíraly jsme to s kurátorkou. 

3. Řekla by si mi něco o své rodině? S kým žiješ, jaké jsou Vaše vztahy? 

Bydlím s mámou, jejím přítelem a spolubydlícím. Mám 5 sourozenců, ale moc se s nima 

nestýkám. S máminým přítelem si celkem rozumím, ale někdy má na mě blbý kecy. Pravýho 

tátu neznám, jen vim, že hodně pil a mlátil mámu. 

4. Máš nějakého přítele? Jaký je Váš vztah? 

Jo mám, je starší, bydlí u nás na ubytovně, máma ho nesnáší, ale já s ním chci bejt. 

5. Kam si chodila nebo chodíš do školy? Baví tě to? 

Chodila sem na učňák hlavně kvůli našim, no jenže chodili domů v noci, opilí, dělali bordel a 

já pak nemohla ráno vstát, tak mám neomluvený hodiny a asi mě vyhodí. 

6. Jak vidíš svoji budoucnost? 

No chci domů, to je jasný a chci, aby máma začala s tím vším něco dělat, abysme bydleli 

normálně a ona nepila. 
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Klientka č. 2 

Důvody k umístění do zařízení 

Páchání provinění, záškoláctví, zneužívání návykových látek, nerespektování autorit, toulky, 

útěky, závadová parta. 

Místo pobytu dítěte před nástupem do zařízení 

Středisko výchovné péče, Dětský diagnostický ústav, Dětská psychiatrická léčebna. 

Charakteristika rodiny a intervenčních postupů 

Matka pracuje jako prodavačka a otec jako zedník. Klientka žije s matkou. Rodina je 

v evidenci oddělení sociální prevence asi 6 let, matka oznámila výchovné problémy, když 

byla dcera zadržena opilá PČR, dceru matku nerespektuje. Klientka se s otcem stýká 

v pravidelných kontaktech. Rodina s oddělením sociální prevence dobře spolupracovala, byla 

jim doporučena rodinná terapie, která měla za cíl odstranit výchovné problémy. Problémy se 

ale stupňovaly, ze strany klientky nebyla žádná snaha o nápravu, bylo zapotřebí odstranit 

silný vliv závadové party. Matka byla postupně více vyčerpaná, rezignovaná, ztěžovala si, že 

dceru nezvládá. Byl vydán návrh na vydání předběžného opatření a nezletilá klientka byla 

umístěna do dětského diagnostického ústavu a následně soud nařídil ústavní výchovu. Matka 

podala návrh na zrušení ústavní výchovy, s tím, že dcera začala spolupracovat a chce změnit 

způsob života. Oddělení sociální prevence podpořilo návrh na zrušení ústavní výchovy. 

Situace se začala zhoršovat, nezletilá měla velké absence ve škole, nerespektovala matku, 

pohybovala se mezi rizikovými lidmi, žila nočním životem. Nad klientkou byl stanoven 

soudní dohled a matka podala opět návrh na ÚV. Dcera utíkala z domova, matka měla 

podezření na zneužívání návykových látek. Na základě doporučení dětského psychiatra 

nezletilá podstoupila hospitalizaci v Dětské psychiatrické léčebně. Po propuštění se řešil se 

také přestup na jinou školu, klientka nevěděla, kam by šla. Po čase se nezletilá dostavila na 

oddělení sociální prevence s tím, že do školy nechodí, pracuje a má vlastní byt. Poté se 

dostavila matka s tím, že dcera užívá pervitin, nezletilá sama souhlasila, že začne navštěvovat 

K- Centrum. Matka udává, že dceři nedává žádné peníze, aby si nemohla kupovat drogy. 

Matka nepopírá komplikované chování dcery, dcera ji nerespektuje, neví, s kým se schází, 

děla si co chce. Matce bylo sděleno, že situace se musí akutně řešit, matka souhlasila. Kurátor 

s matkou probíral možnost, zda by péči nad dcerou nemohl převzít otec, bydlí v jiném městě, 
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eliminoval by se vliv závadové party. Nezletilá měla nastoupit do opět do léčebny, to se tak 

nestalo, chce abstinovat sama. 

Matka po čase uvedla, že dcera žije u babičky, neužívá předepsané léky a nedochází na 

kontroly, konflikty nemají, stýká se i s otcem, dále matka uvedla zásadní informaci, že dcera 

žádné návykové látky neužívá a nemá ani závadovou partu. Matka ztratila práci a pobírá 

dávky hmotné nouze.  Matka chce, aby dcera přestala navštěvovat K- centrum a aby dceři 

nebyla nadále poskytována sociálně-právní ochrana. Otec uvedl, že nemá zájem převzít péči o 

dceru. Celkově došlo ke zhoršení spolupráce, matka se dostaví až po písemné výzvě, dcera 

spolupráci absolutně bojkotuje. Vydáno předběžné opatření na pobyt v diagnostickém ústavu. 

Nezletilá byla umístěna do DÚ na oddělení s léčebným režimem pro mládež ohroženou 

drogovou závislostí. Pobyt zde byl ukončen na základě špatné adaptace na skupinovou práci, 

konflikty s ostatními klientky. Problémem primárně nebyla diagnostikovaná disociální 

porucha osobnosti, ale nepřijatelný životní styl. Došlo ke vzájemné dohodě o ukončení 

pobytu. Nezletilá porušuje pravidla zařízení a narušuje program celé skupiny, proto není její 

další setrvání v programu možné. Nezletilá byla přemístěna do DÚ pro mládež. 

Propustky v rámci pobytu v DÚ 

Proběhly 2 víkendové propustky k matce. 

Dotazník pro rodiče – zpětná vazba na uskutečněnou propustku. 

1. Jaká byla nálada dívka po příjezdu na propustku domů? 

Dobrá 

2. Chtěla být s Vámi nebo s někým jiným? 

Byla s námi i s kamarády 

3. Měla radost, že je doma? 

Ano 

4. Dodržovala dohodnutá pravidla? 

Jak kdy 

5. Cítili jste od ní upřímnou snahu? 
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Jak v čem 

6. Splnila propustka Vaše očekávání, byli jste spokojeni? 

Ano 

7. Vaše výhrady během propustky? 

Měla by mi více pomáhat 

8. Chtěli byste návštěvu dcery opakovat? 

Ano 

9. Myslíte si, že by současná situace (pokud došlo ke zlepšení) mohla vydržet 

Doufám, že to vyjde. 

 

Dotazník pro klientku 

1. Ke komu jsem jela? 

K mamce 

2. Měli radost, že jsi přijela domů nebo tomu bylo jinak? 

Jo, měli radost 

3. Co jsem udělala důležitého? 

Bez odpovědi 

4. Co jsem dělala příjemného? 

Bez odpovědi 

5. Kdo mě a čím potěšil? 

Bez odpovědi 

6. Za co se doma na mě zlobili? 

Neuklízela jsem  
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7. Splnila propustka Tvá očekávání? 

Asi ano 

8. Chtěla by si na další propustku? 

Ano chtěla moc. 

 

Rozhovor č. 2 

Přepis rozhovoru č. 2 

1. Jak se dnes máš? 

Docela dobře. 

2. Víš, proč tady jsi? Věděla si o svém nástupu do Hodkoviček? 

Jsem tady kvůli tomu, že jsem nechodila do školy, byla jsem hodně s kámošema a za drogy. 

No věděla jsme, že sem budu muset, přivezla mě sociálka. 

3. Řekla by si mi něco o své rodině? S kým žiješ, jaké jsou Vaše vztahy? 

S mámou je to těžký, teď asi 4 roky, předtím jsme byly kámošky. Táta o mě nemá zájem a mám 

mladšího brášku, toho miluju. 

4. Máš přítele, jaký je Váš vztah? 

Asi jsme spíš kámoši, nevím, jak to teď máme, když jsem tady. 

5. Kam chodíš nebo si chodila do školy? 

Chodila jsem na střední na polygrafii, vyhodili mě kvůli těm drogám, vim, že s tím musím 

něco dělat, beru už 3 roky. 

6. Jak vidíš svou budoucnost? 

Vím, že pudu do výchovňáku, za útěky a fety. 
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Klientka č. 3  

Důvody k umístění dítěte do zařízení 

Zneužívání návykových látek, nerespektování autorit, týrání, závadová parta, 

sebepoškozování.  

Místo pobytu dítěte před nástupem 

Ambulantně psychoterapeutické konzultace, arteterapie, psychiatr. 

 

Charakteristika rodiny a intervenčních postupů 

Jedná se o rodinu, kde se v minulosti objevovalo domácí násilí ze strany otce. Otec fyzicky bil 

matku a někdy i děti. Otec má problémy s alkoholem, matka v minulosti pila také. Otec se 

s dětmi stýká, jak se mu chce, atakuje je. Matka dochází ambulantně k psychologovi, ataky 

bývalého manžela ji retraumatizují. Matka je dělnice a otec nezaměstnaný.  

Rodina je na OSPODU vedena od r. 2006, matka se na orgán obrátila s tím, že chce sepsat 

návrh na úpravu výchovy a výživy k dětem. Rodině byla nabídnuta možnost psychoterapie 

vzhledem ke sdělenému. Manžel vyvíjel dlouhodobý nátlak, aby se děti a manželka k němu 

vrátily. Byla dohodnuta střídavá péče.  

Matka se obrátila na OSPOD s tím, že klientka nechce být u otce, jelikož ji bije, je vulgární, 

chce zůstat v trvalé péči matky. Matka si podala tedy návrh na změnu poměrů.  Otec se 

odvolal, soud rozhodl, že dcera zůstane u matky a syn bude nadále ve střídavé péči. Klientka 

trpí sebepoškozovacími tendencemi, časem vyplynulo, že si rány dělala vždy, když ji otec 

zbil. Sebepoškozování pokračovalo, když byla prošetřována ve věci sexuálního zneužívání. 

Problémy se začaly objevovat i u bratra, pokračoval se v rodinné terapii. OSPOD  rozhodl 

stanovení soudního dohledu, chování dětí bylo velmi závažné a mohlo být opožděnou reakcí 

na chování otce k dětem a matce. Sebepoškozovací tendence dcery, agresivita syna vůči sestře 

i matce, pokus o skok z balkonu. Trestní řízení ve věci pohlavního zneužití nezletilé dcery na 

ni zanechalo negativní následky. Děti byly následně svěřeny matce, otec se opět odvolal. 

Klientka začala pravidelně docházet na psychoterapeutické konzultace a arteterapii. Chování 

klientky se po těchto intervencích celkově zlepšilo a došlo i k ukončení soudního dohledu. 

Klientka nastoupila na střední školu, situaci OSPOD hodnotil jako stabilizovanou.  Po čase se 

na OSPOD obrátil otec s tím, že dcera užívá drogy a že matka nezvládá péči. Po čase se na 

OSPOD obrátil metodik školní prevence ze střední školy, kam docházela dcera, s tím, že se 

velmi zhoršila, je roztěkaná, nesoustředěná, do školy chodí neupravená, rapidně zhubla. Ve 

škole klientka udávala, že matka doma hodně pije. Byly jí provedeno testy, které vyšly 

pozitivní na amfetaminy, ona vše popírá. Škola se obrací na OSPOD s žádostí o pomoc. 

OSPOD provedl sociální šetření v místě bydliště matky, domácnost byla hodnocena 

v pořádku, nebyly zjištěny žádné známky po užívání alkoholu matkou. Matka byla unavená, 
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přiznávala, že je toho na ní moc. Matka byla seznámena se stanoviskem školy, uváděla, že 

dceru sleduje, že jí dělala test a byl negativní. Matka udává, že dcera má nového přítele, často 

u něj spí a pro dceru není vhodný, má drogovou minulost. Klientka ambulantně navštěvuje 

psychiatra, chce problémy řešit. 

Na konzultaci na OSPOD se dostavila nezletilá, nevypadala dobře, byla hodně živá, 

roztěkaná, nesoustředěná, říkala, že bere prášky na nervy. Užívání drog negovala. To, že 

matka pije, nyní popírá. Otce nesnáší, pije, vydírá ji, nechce ho vídat. Má přítele, se kterým je 

spokojená, mají se rádi. Souhlasila, že u ní bude provedena namátková kontrola na drogy.  

OSPOD si vyžádal zprávu ze školy. Ze zprávy vyplynulo podezření na pervitin, zanedbávání 

školy, emoční labilita. Se školou bylo domluveno, že si klientku pozvou a společně domluví 

následný postup. Klientka se dostavila, byla uplakaná, rozešla se s přítelem, chce jít do 

diagnostického ústavu, otec jí nedá pokoj, má strach, je terčem posměchu a šikany. Kurátor se 

sešel s matkou i dcerou, podrobně probrali informace o DÚ, matka také vyhodnotila, že za 

daných okolností to bude pro ni nejlepší, má o ni strach. OSPOD navrhl, že v tuto chvíli 

nestačí stanovení dohledu nad klientkou, ale že je potřeba využít výchovné opatření. 

 Mezi hlavní důvody pro vydání předběžného opatření patřilo, nebezpečné chování, 

zneužívání návykových látek, sebepoškozování, potřeba stabilizace psychického stavu a 

eliminovat negativní vliv otce a přítele. 

Kurátor chce podat návrh na zákaz styku s otcem. 

 

Propustky v rámci pobytu v DÚ 

Proběhly dvě propustky k matce. 

 

Dotazník pro rodiče 

1. Jaká byla dívka po příjezdu na propustku domů? 

Byla šťastná 

2. Chtěla být s Vámi nebo s někým jiným? 

Ano s babičkou, dědou, bráškou, přítelem 

3. Měla radost, že je doma? 

Ano 

4. Dodržovala dohodnutá pravidla? 

Ano 

5. Cítili jste od ní upřímnou snahu? 
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Ano 

6. Splnila propustka Vaše očekávání, byli jste spokojeni? 

Ano 

7. Vaše výhrady během propustky? 

 Žádné 

8. Chtěli byste návštěvu dcery opakovat? 

Ano 

9. Myslíte si, že by současná situace (pokud došlo ke zlepšení) mohla vydržet 

Ano 

Dotazník pro klientku 

1. Ke komu jsem jela? 

Domů k mamince, bráškovi, dědovi a babičce, ke kamarádce a k příteli 

2. Měli radost, že jsi přijela domů nebo tomu bylo jinak? 

Měli velikánskou radost, skákali tak vysoko, že se málem uhodili o strop 

3. Co jsem dělala důležitého? 

Radost všem z příjezdu domů, pomohla jsem babičce uklízet, chytala jsem králíka, co utekl, 

udělala mamce snídani do postele 

4. Co jsem dělala příjemného? 

Objímala jsem se se všema, byla s přítelem 

5. Kdo mě a čím potěšil? 

Přítel, měl pro mě kytku a sladkosti 

6. Za co se doma na mě zlobili? 

Za nic zásadního, jen možná za to, že jsem byla upřímná. 

7. Splnila propustka Tvá očekávání? 

Ano velmi 

8. Chtěla by si na další propustku? 

Ano za celou rodinou a napořád. 
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Rozhovor č. 3 

Přepis rozhovoru č.3 

1. Jak se dnes máš? 

Jó, dneska je dobrej den, utíká to. 

2. Víš, proč jsi tady? Věděla jsi o tom, že nastoupíš do Hodkoviček? 

Mám problémy s drogama a doma je to špatný, tak jsme s mámou a kurátorem domluvili, že 

sem půjdu dobrovolně. 

3. Řekla by si mi něco o své rodině? S kým žiješ, jaké jsou Vaše vztahy? 

Já bydlím s mámou, všechna by bylo fajn, kdyby nebylo táty, máma kvůli němu pije, mlátil jí, 

rozvedli se, když mi bylo 10. Mám mladšího bráchu, to je debil, je na straně otce. 

4. Máš přítele? Jaký je Váš vztah? 

Mám, je skvělej, chci kvůli němu přestat brát. 

5. Kam chodíš nebo jsi chodila do školy, baví tě to? 

Chodím na učňák, na servírku, ale moc mě to nebaví, nevím, jestli tam nastoupím. 

 6. Jak vidíš svou budoucnost? 

Přetrpím to tady a půjdu domů. 

 

6.6 Interpretace dat 

 

Pro interpretaci dat jsem vycházela z konkrétních odpovědí získaných z dotazníku. 

 

1. Jak se cítíš ve Vaší rodině? Jaká je většinou nálada ve Vaší rodině, příjemná, klidná, 

hádky, křik? 

Dvě ze tří respondentek odpověděly, že se ve své rodině cítí dobře. Jedna respondentka 

dodala, že pokud musí být u otce, tak toto tvrzení neplatí.  Jedna respondentka uvedla, že 

v rodině převažují hádky a křik. 

2. Jaký je Tvůj vztah s rodiči, popřípadě s rodičem? Jaký máš vztah k mámě, tátovi či 

oběma pěkný, vždy příjemný, někdy napjatý, chladný, zlý? 

Dvě ze tří respondentek odpověděly, že s matkou mají dobrý vztah a s otcem chladný až zlý. 

Jedna respondentka odpověděla, že matku nenávidí a s otcem má vztah celkem dobrý. 
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3. Jaký je Tvůj kontakt s rodiči/rodičem, když jsi v DÚ? Navštěvují tě, kdy za Tebou 

byli naposledy? 

Dvě ze tří respondentek odpověděly, že mají s rodiči (konkrétně s matkou) častý kontakt, 

udávají, že s matkou viděly před týdnem. 

Jedna z respondentek odpověděla, že matka na ni cituji: „ kašle“ a u otce byla jednou na 

propustce a od té doby jsou bez kontaktu. 

 

4. Jezdíš domů na propustky, jaké jsou? Těšíš se na návštěvu doma? 

Všechny respondentky odpověděly, že na propustky jezdí a těší se. 

5. Když máš nějaký problém, můžeš se obrátit na někoho z rodiny? Jaký problém si 

řešila s rodiči naposledy? 

Jedna respondentka odpověděla, že se na rodiče příliš často neobrací, uvádí, že naposled 

s nimi musela řešit své těhotenství. 

Jedna respondentka odpověděla, že se na rodiče obrací poměrně často, naposledy řešili drogy 

a udává, že jí moc pomohli. 

Jedna respondentka odpověděla, že se na rodiče s ničím obrátit nemůže. 

6. Jakou roli v tvém životě hrají kamarádi, parta? Co s kamarády děláš nejčastěji? 

Jedna respondentka odpověděla, že pro ni parta nic neznamená, protože má svého přítele. 

Jedna respondentka odpověděla, že neví. 

Jedna respondentka odpověděla, že kamarádi jsou u ní na prvním místě a uvádí, že společně 

dělají blbosti. 

7. Doprovodili Tě rodiče při nástupu do DÚ? 

Dvě ze tří respondentek odpověděly, že přišly v doprovodu policie a kurátora. 

Jedna respondentka odpověděla, že ji doprovodila matka. 

8. Chtěla by ses vrátit domů? 

Dvě ze tří respondentek odpověděly, že by se rády domů vrátily. 

Jedna respondentka odpověděla, že pokud by byla matka doslova v pohodě, tak by se vrátila. 



77 
 

9. Na co se nejvíc těšíš domů? 

Všechny respondentky odpověděly, že se těší na konkrétní osoby, uvedly matku, dědu, bratra 

a přítele. 

Jedna respondentka navíc uvedla, že se těší na svou postel, vanu a jídlo. 

10. Jaká jsou Tvá očekávání z návratu domů? 

Jedna respondentka odpověděla, že její očekávání jsou vždy dobrá. 

Jedna respondentka odpověděla, že ví, že se doma nic nezmění a že vše bude jako předtím. 

Jedna respondentka odpověděla, že nemá radši žádná očekávání. 

11. Čeho se nejvíc obáváš po návratu domů? 

Jedna respondentka odpověděla, že se nebojí ničeho. 

Jedna respondentka odpověděla, že se obává drog ve svém okolí. 

Jedna respondentka odpověděla, že se nebojí ničeho, protože se asi domů nevrátí. 

 

6.6 Závěry 

 

V praktické části své práce jsem se zaměřila především na postupy práce s rodinou, míru 

mezioborové spolupráce a sanování rodin. Na základě provedeného šetření se mi podařilo 

zmapovat situaci třech rodin a dětí, které byly umístěny v DÚ. Popsala jsem postupy práce 

s rodinou od samého počátku, kdy se rodina dostala do evidence OSPOD až do pobytu v DÚ. 

V rozboru jednotlivých postupů práce s rodinami se ukázala míra mezioborové spolupráce, 

jaká jednotlivá opatření byla využita a do jaké míry byla rodina sanována.  

 K faktorům, které se opakují u důvodu, proč jsou děti umisťovány do diagnostického ústavu, 

patří: nerespektování autority, záškoláctví, útěky, závadová parta, zneužívání návykových 

látek. S těmito faktory by bylo dobré pracovat již v oblasti primární prevence. Dovolím si říci, 

že ve všech případech se práce s rodinou nesla ve znamení multidisciplinarity, která je 

základním znakem sanace rodin. Vedle zásadní instituce OSPOD se zapojily do řešení situace 

u jednotlivých klientek, škola – metodik sociální prevence, K- centrum, Komunitní centrum, 

Diagnostický ústav, Dětská psychiatrická léčebna, psycholog, psychiatr, arteterapeut a 
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psychoterapeut. Vzhledem k faktorům, které zapříčiňují umístění dětí do DÚ, bych zvýšila 

zapojení institucí zabývajících se drogovou problematikou a dále vyšší počet případových 

konferencí, pokud by to bylo možné. 

Z praktického šetření vyplynulo, že všechny dotazované udržují nějaký kontakt s jejich 

rodinou, jsou vázané spíše na jednotlivce. Dobrou platformou reintegrace je i to, že klientky 

se obecně domů vracet chtějí a některé pojmenovávají i to, co by se mělo změnit. Všechny 

dotazované klientky znají důvod, proč jsou umístěny do DÚ. Největší kontakt převažuje 

s matkou. Očekávání z návratu domů jsou často spjata se změnami v jejich okolí. 
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Závěr  

Ve své diplomové práci jsem se snažila vedle teoretických poznatků, přinést i praktickou 

ukázku toho, jak se uskutečňuje práce s rodinou, jak situaci vnímá samotné dítě a jaká je 

platforma pro jeho návrat zpět domů ke své rodině. Snažila jsem se klást důraz na důležitost 

sanování rodin v každé fázi jejího vývoje, na důležitost systematického přístupu a na 

mezioborovou spolupráci. Podařilo se mi popsat specifické postupy práce s jednotlivými 

rodinami, ukázat míru meziresortní spolupráce a celkovou míru sanování rodin. Ukázalo se, 

že v těchto uvedených případech práce měla multidisciplinární charakter, i když v některých 

případech dle mého názoru, nebyla některá opatření zvolena vhodně. Za největším problém 

při práci s rodinou, jejíž dítě je umístěno v diagnostickém ústavu, shledávám absenci následné 

a kontinuální péče o tyto rodiny. Podpora a pomoc ohroženým rodinám je zkrátka důležitá 

v každém okamžiku jejího vývoje, pokud to rodinná situace vyžaduje. Hlavním cílem práce 

byla sonda do reintegrace klientek diagnostického ústavu zpět do rodin. Pomocí rozhovorů a 

dotazníků se mi podařilo, nastínit prostředí ve třech rodinách a vnímání situace samotnými 

klientkami. Podařilo se mi popsat kontinuitu práce s rodinou a ukázat jednotlivé intervenční 

postupy. Sonda do reintegrace klientek ukázala, že návrat dětí do rodin je posilován 

především jejich motivací. Závěrem bych chtěla dodat, že věřím, že při poskytování kvalitní, 

komplexní a multidisciplinární pomoci ohroženým rodinám, by se mohl eliminovat počet dětí 

v ústavní výchově. 
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Resumé 

V první části práce jsem se zabývala teoretickými poznatky, které mapují sociální práci 

s rodinou. Zaměřila jsem se na důležitost sanování rodin v různých fázích a na důležitost 

jejich komplexní podpory a pomoci. Zastávám názor, že s rodinou, pokud si to situace 

vyžaduje, by se mělo pracovat, co do nejvyšší možné míry, tak, aby se zabránilo jejímu 

rozpadu. Rodina, jejíž dítě je umístěno v ústavním zařízení prochází zcela určitě náročným 

obdobím, záleží na mnoho faktorech, zda se bude rodina schopna vrátit k běžnému fungování, 

ale vždy stojí za to ji v tomto období podpořit.  

Cílem mé práce bylo zmapovat reintegraci klientek diagnostického ústavu do rodin. 

V praktické části práce se mi pomocí rozhovorů a dotazníků podařilo nastínit rodinnou situaci 

jednotlivých klientek, četnost kontaktů s rodinou a to, jak vnímají svou rodinu a svůj návrat 

domů.  

Myslím, že se mi podařilo přiblížit se cíli práce, který jsem si stanovila. Závěrem bych chtěla 

dodat, že věřím, že při poskytování kvalitní, komplexní a multidisciplinární pomoci 

ohroženým rodinám, by se mohl eliminovat počet dětí v ústavní výchově. 

 

 

Summary 

In the first part of the work I occupied myself with theoretical knowledge that map social 

work with a family.I concentrated on importance of sanation of families in different phases 

and on importance of their complex support and help.I hold the opinion that with a family,if 

the situation requires it, it should be worked up to highest measure in the way  to protect its 

break-up.A family whose child is placed in an  instituional device goes through quite certainly 

a demanding period, it depends on many factors if a family will be able to go back to an 

ordinary function but it is always  worth supporting it in this period. 

  

The target of my work was to map reintegration of clients-women of the diagnostic institution 

into families.In the practical part of my work I succeeded by means of speeches and 

questionares to outline a family situation of single clients-women,the frequency of contacts 

with a family and the way how they perceive their families and their come back home. 
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I think I succeeded to approach the target of my work that I had determined.In the conclusion 

I would like to add - I believe that to provide qualit,complex and multidisciplionar help to 

endangered families could eliminate the number of children in the insituional upbringing. 


