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Anotace 

Bakalářská práce je zaměřena na postupy orgánu sociálně-právní ochrany dětí 

(dále jen OSPOD) při práci s rodinami, kde se vyskytuje rodič závislý na návy-

kových látkách. Teoretická část práce popisuje základní pojmy, které umožňují 

základní orientaci v dané problematice. Druhá kapitola zprostředkovává pohled 

na drogovou závislost v rodině a samotný vliv drogově závislého rodiče na dítě. 

Následující kapitola se věnuje sanaci rodiny a případové konference. Uvádí dů-

ležitost sanace, její průběh a situace, kdy je možné sanaci realizovat. Další kapi-

tola popisuje důležité faktory, které ovlivňují výkon sociálně-právní ochrany 

dětí. Kapitola nás seznamuje se základními postupy OSPOD. Poslední kapitola 

teoretické části směřuje k samotné práci OSPOD s dětmi rodičů závislý na ná-

vykových látkách. Dále se věnuje hodnocením situace rodiny a v neposlední řadě 

popisuje zapojení odborníků do problematiky drog v rodině. Praktická část ba-

kalářské práce je postavena na zpracování čtyř kazuistik, které obsahují infor-

mace ze spisové dokumentace z vybraných OSPOD na území hlavního města 

Praha. 
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Summary 

 Annotation of the bachelor thesis is focused on the procedures of the institu-

tion of socio-legal protection of children (hereinafter OSPOD) when working 

with families where there is a parent dependent on addictive substances. The 

theoretical part of the work describes the basic concepts, which allow a basic 

orientation in the matter. The second chapter provides perspective on drug ad-

diction in the family and the impact of drug-dependent parents on the child. The 

following chapter is dedicated to the rehabilitation of the family and the case 

conference. It shows the importance of redevelopment, its course and when it is 

possible to implement the bailout. The next chapter describes the important fac-

tors that affect the performance of the socio-legal protection of children. The 

chapter introduces basic procedures of OSPOD. The last chapter of the theoreti-

cal part describes the OSPOD workflow with the children themselves, parents, 

dependent on addictive substances. In addition, dedicated to the evaluation of 

the situation of the family and, not least, describes the involvement of expert. 

The practical part of bachelor thesis is based on processing of four case reports, 

which contain information of the file documentation from selected OSPOD on 

the territory of the capital city Prague. 
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Úvod 

Cílem mé bakalářské práce je zjistit, zda existují specifika práce orgánu soci-

álně-právní ochrany dětí při práci s rodinou, kde se vyskytuje rodič závislý na 

návykových látkách. Dále se zaměřím na postupy práce OSPOD se zmíněnou 

cílovou skupinou. Hlavním důvodem výběru mého tématu byly zkušenosti s dro-

gově závislými matkami, které jsem získala během odborných praxí na měst-

ských úřadech, oddělení sociálně-právní ochrany dětí. Při výkonu praxí jsem se 

osobně setkala s případy rodin, kde byly matky závislé na návykových látkách. 

Na těchto praxích jsem si uvědomila náročnou pozici sociálního pracovníka, 

který musí okamžitě vypozorovat, zda zneužívání návykových látek ohrožuje 

právo na příznivý vývoj nezletilého. V dnešní době přibývá rodičů, kteří zneuží-

vají návykové látky, a je třeba tomu věnovat větší pozornost. 

Bakalářská práce obsahuje teoretickou a praktickou část. Odborný text je čle-

něn do šesti kapitol a několik podkapitol. Začátek mé práce se věnuje vymezení 

základních pojmů vztahující se k orgánu sociálně-právní ochrany dětí. V druhé 

kapitole je nastíněna problematika drogové závislosti v rodině. Jelikož se práce 

věnuje sociálně-právní ochraně dětí, je zde taktéž přiblíženo, jaký vliv má na dítě 

drogově závislý rodič. Jedná se o velmi důležité poznatky, které mohou pomoc 

sociálnímu pracovníkovi v rozhodnutí o budoucnosti dítěte. Dále se čtenář může 

dozvědět o sanaci rodiny a případové konferenci. Jedná se o velmi důležité ná-

stroje, které pomáhají k uzdravení rodiny a pokud je to možné měli by být vyu-

žívány. Čtvrtá kapitola je zaměřena na faktory ovlivňující výkon sociálně-právní 

ochrany dětí. Měla jsem možnost osobně poznat více sociálních pracovníků pů-

sobících na OSPOD. Jsou na ně kladeny vysoké nároky, ke kterým pracovníci 

odlišně přistupují. Proto považuji za důležité přiblížit definici sociálního pracov-

níka. Často sociální pracovník vstupuje do nebezpečného prostředí, zejména při 
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práci s drogově závislými. Z tohoto důvodu se práce věnuje tématu bezpečí pra-

covníka, které je často opomíjeno. Závěr této kapitoly popisuje základní postupy 

OSPOD a důležitost spolupráce s dalšími subjekty. V poslední kapitole teore-

tické části se dozvídáme o specifičnosti práce OSPOD s dětmi rodičů závislých 

na návykových látkách, kritériích pro hodnocení situace rodin a reakcí odbor-

níků na problematiku drog v rodině, bez kterých by práce s touto cílovou skupi-

nou nebyla efektivní. 

Praktickou část tvoří zpracované kazuistiky, které mají za úkol popsat situaci 

rodiny se závislým členem a poté se zaměřit na postupy OSPOD, které byly vy-

užity v praxi. Dále se snaží podat další návrhy na případná opatření. 
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1 Vymezení základních pojmů 

V této kapitole vymezuji základní pojmy vztahující se k tématu bakalářské 

práce. Zaměřím se na termín sociálně-právní ochrana dětí, rodina, rodičovství a 

rodičovská zodpovědnost. 

 

1.1 Sociálně-právní ochrana dětí 

Sociálně-právní ochranu dětí vyjadřuje konkrétně zákon č. 359/1999 Sb., o 

sociálně-právní ochrany dětí (dále také SPOD), ve znění pozdějších předpisů. 

Dle §1 je vymezeno: 

a) „ochranu práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu, 

b) ochranu oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění, 

c) působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny, 

d) zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být tr-

vale nebo dočasně vychováváno ve vlastní rodině.“1 

Ochranu práv a zájem dítěte upravují také další zvláštní předpisy. Například 

zákon o rodině, školský zákon, zákon o ústavní a ochranné výchově, zákon o 

soudnictví ve věcech mládeže. Orgány sociálně-právní ochrany (dále také 

OSPOD) vykonávají svou činnost tak, aby především chránily zájem a blaho 

dítěte. Mezi další hlediska patří ochrana rodičovství a rodiny a vzájemné právo 

rodičů a dětí na rodičovskou výchovu a péči, jež jsou ukotveny v základním 

ustanovení §5 zákona o sociálně-právní ochrany dětí.   

Dále §9a zdůrazňuje „Nastane-li situace, která ohrožuje řádnou výchovu a 

příznivý vývoj dítěte, kterou rodiče nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte 

                                                 
1Sociálně-právní ochrana dětí. Portál veřejné zprávy [online]. 2015 [cit. 2015-04-18]. Dostupné 

z: http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=48272&recShow=0&full-

text=z~C3~A1kon~20~C4~8D.~20359~2F1999~20Sb&nr=359~2F1999&rpp=15#pa__ 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=48272&recShow=0&fulltext=z%7EC3%7EA1kon%7E20%7EC4%7E8D.%7E20359%7E2F1999%7E20Sb&nr=359%7E2F1999&rpp=15#pa__
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=48272&recShow=0&fulltext=z%7EC3%7EA1kon%7E20%7EC4%7E8D.%7E20359%7E2F1999%7E20Sb&nr=359%7E2F1999&rpp=15#pa__
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nemohou nebo nejsou schopni sami řešit, je nezbytné přijmout na ochranu dítěte 

a k poskytnutí pomoci rodičům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu dí-

těte potřebné opatření sociálně-právní ochrany podle části třetí. Opatření soci-

álně-právní ochrany musí být zvolena tak, aby na sebe navazovala a vzájemně 

se ovlivňovala. Při výkonu a realizaci opatření mají přednost ta, která zabezpečí 

řádnou výchovu a příznivý vývoj dítěte v jeho rodinném prostředí a není-li to 

možné v náhradním rodinném prostředí; při tom se postupuje s využitím metod 

sociální práce a postupů odpovídajících současným vědeckým poznatkům.“2 

Věra Novotná, Vladimír Fejt3 v knize Sociálně-právní ochrana dětí uvádějí 

hlavní principy právní úpravy: 

• zájem, prospěch a blaho dítěte 

• sociálně-právní ochrana je poskytovaná všem dětem, bez jakékoliv dis-

kriminace 

• její poskytování je bezplatné 

• poskytuje se všem dětem mladším 18 let 

• stát je zodpovědný za ochranu dětí před tělesným, duševním násilím 

• stát chrání jejich zdravý vývoj ze všech hledisek 

• dítě je nositelem práv daných Ústavou, Listinou základních práv a svo-

bod a práv vyplývajících z mezinárodních závazků ČR 

• stát však nemůže nahrazovat odpovědnost rodičů a nezasahuje do posta-

vení rodičovské zodpovědnost, nejsou-li v ohrožení práva dítěte a jeho 

vývoj 

• orgány s obecnou působností na úseku ochrany dítě jsou soudy a orgány 

určené zákonem o sociálně-právní ochraně dětí, sociálně-právní ochranu 

                                                 
2Sociálně-právní ochrana dětí. Portál veřejné zprávy [online]. 2015 [cit. 2015-04-18]. Ref.2 
3NOVOTNÁ, Věra a FEJT, Vladimír. Sociálně-právní ochrana dětí. Vyd. 1. Praha: Univerzita 

Jana Amose Komenského, 2009. 256 s. ISBN 978-80-86723-77-8. str. 15 
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dětí též zabezpečují kraje a obce v samostatné působnosti a fyzické a 

právnické osoby, pokud mají pověření k výkonu 

• důraz je také na ochranu dětí před sociálně patologickými jevy 

• pokud není možné, aby dítě setrvalo v rodinném prostředí, má právo na 

zvláštní ochranu (formy náhradní výchovy) 

• orgán sociálně-právní ochrany dětí má povinnost sledovat výkon ústavní 

nebo ochranné výchovy, nesmí ovšem zasahovat do řízení a provozu za-

řízení. Cílem sledování je dohled nad dodržováním práv dítěte, nad jeho 

rozvojem a sledování vývoje vztahu mezi dětmi a rodiči 

• cílem OSPOD je též sanace rodiny 

 

1.2 Rodina 

 „Rodina je instituce, kterou formuje civilizace, kultura i společnost. Tradiční 

slogan, že rodina je základem společnosti, má v každé společnosti jiný význam. 

Ve všech známých společnostech je rodina hlavním činitelem socializace čili 

tvorby společnosti z nedospělých jedinců. K tomu se druží další funkce. Jednot-

livé kultury se vyznačují rozmanitými přístupy k výchově dětí. Postupy v jedné 

kultuře běžně používané při výchově dětí mohou být v jiné kultuře pojímány jako 

nehumánní. Při hodnocení toho, jak rodina vychovává dítě, je třeba přihlížet ke 

kulturním zvyklostem. Nevhodné zacházení s dětmi je nesporně kulturně podmí-

něný jev. Odborníci se shodují v tom, že některé formy nevhodného zacházení s 

dětmi by měly být zakázány na celém světě (Clark, Clark, 1989).“4 

Dle Oldřicha Matouška a Hany Pazlarové 5  se funkce a pohled na rodinu 

mění. Dříve se na evropskou rodinu nahlíželo jako na společenství, které své 

                                                 
4MATOUŠEK, Oldřich a PAZLAROVÁ, Hana. Hodnocení ohroženého dítěte a rodiny v kon-

textu plánování péče. Vyd. 1. Praha: Portál, 2010. 183 s. ISBN 978-80-7367-739-8. str. 11-14 
5MATOUŠEK, Oldřich a PAZLAROVÁ, Hana. Hodnocení ohroženého dítěte a rodiny v kon-

textu plánování péče. Ref.2, str. 13-14 
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členy zajišťovalo po všech stránkách, především ekonomicky, poskytnutím 

vzdělání a péčí o nemocné a staré. Bylo téměř nemožné mimo rodinné zázemí 

přežít. V současné době má rodina zejména tyto funkce: podporování socializace 

– vychování dětí, vztahovou podporu dospělých lidí a ekonomickou podporu 

všech členů. Je nutné si uvědomit, že v prvních dvou fázích je rodina nezastupi-

telná. 

 Karel Nešpor6 uvádí, že právě vlivy v rodině, bývají zásadnější než dědičnost. 

Podle autora se v rodině mohou objevit ochranné i rizikové činitelé: 

Rizikové činitele (zvyšující riziko 

problémů s návykovými látkami) 

Ochranné činitele (snižující riziko 

problémů s návykovými látkami) 

Nedostatek času na dítě zvláště v 

časném dětství (citová deprivace v 

dětství). 

Přiměřená péče, dostatek času na dítě, 

zejména v časném dětství. 

Malá péče, nedostatečný dohled. Dostatečná péče, přiměřený dohled. 

Dlouhodobý konflikt mezi rodiči. Dobré vztahy mezi rodiči. 

Rodiče schvalují alkohol a jiné 

návykové látky u dětí. 

Rodiče ani sourozenci neschvalují 

alkohol a jiné návykové látky. 

Někdo z rodičů nebo sourozenců 

žijících ve společné domácnosti 

zneužívá alkohol nebo jiné návykové 

látky. 

Nikdo z rodičů ani sourozenci žijící ve 

společné domácnosti nezneužívá 

alkohol ani jiné návykové látky. 

Rodina ve zmatku a špatně funguje, 

nejasné nebo nepřiměřené rozdělení 

rolí. 

Sdílená zodpovědnost v rodině. 

Přiměřené a jasné rozdělení rolí, rodina 

dobře funguje. 

                                                 
6NEŠPOR, Karel. Vaše děti a návykové látky. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001. 157 s. Rádci pro rodiče 

a vychovatele. ISBN 80-7178-515-6. str. 46 -47 
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Dítě žije bez rodiny a bez domova. Výchova v rodině. 

Uvedené činitele jsem vybrala záměrně. Chtěla bych na nich poukázat stou-

pající riziko výskytu závislosti u dětí, kteří se pohybují ve společné domácnosti 

s rodiči zneužívající návykové látky. Na základě cíle mé bakalářské práce bych 

také zdůraznila poslední činitele zmíněné v tabulce. Orgán sociálně-právní 

ochrany dětí v případě závislosti rodičů musí brát v potaz, do jaké míry je 

ochranný činitel (výchova v rodině) pro dítě ochranným a rizikový činitel (dítě 

žije bez rodiny a bez domova) rizikovým. 

 

1.3 Rodičovství 

 „Dobré rodičovství má být milující, pečující, bezpečné, stále, ochraňující a 

podpůrné. Je úhelným kamenem zdravého vývoje dítěte (Pughe, Philpot, 

2007)."7 

Polanský se spolu se svými kolegy dlouhodobě zabývá rodinami zanedbáva-

jícími péči o dítě. Porovnáním velkého vzorku zanedbávajících a běžných rodin 

našel určité rozdíly v jejich fungování. Zmiňuje následující typické charakteris-

tiky: 

• „špatně zvládají provoz domácnosti, fungování domácnosti je chaotické 

• chybí jim vedení ve smyslu absence rodinné autority 

• jsou hůře schopny řešit konflikty 

• jsou méně soudržné 

• méně vyjadřují své pocity ve slovech“8 

                                                 
7MATOUŠEK, Oldřich a PAZLAROVÁ, Hana. Hodnocení ohroženého dítěte a rodiny v kon-

textu plánování péče. Ref.3, str. 46-48 
8MATOUŠEK, Oldřich a PAZLAROVÁ, Hana. Hodnocení ohroženého dítěte a rodiny v kon-

textu plánování péče. Ref.4, str. 49 
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Podle Oldřicha Matouška a Hany Pazlarové9 rodičovské chování ovlivňuje 

mnoho faktorů. Úzce je spojeno s dětskou zkušeností rodičů. Skupina expertů ve 

spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí se pokusila zformulovat vý-

chovné předpoklady rodičů. Kritéria slouží k posuzování toho, komu bude dítě 

svěřeno do péče. Patří mezi ně: osobnost rodiče, vztah rodiče k dítěti, mravní 

úroveň rodiče, ohled na právo dítěte stýkat se s druhým rodičem, vztah dítěte k 

rodiči, způsobilost rodiče sloužit jako vzor, úroveň vzdělání, dostupnost rodin-

ného zázemí rodiče, ekonomická situace rodiče, možnost rodiče zachovat dítěti 

stálé prostředí. 

Schofieldová a Beeková (2008) rozlišují následující aspekty rodičovství: 

• „dosažitelnost rodiče – podporuje základní důvěru dítěte 

• citlivé reakce rodiče – podporují schopnost dítěte zpracovávat emoce a 

regulovat chování 

• přijímání dítěte ze strany rodiče – podporuje sebedůvěru dítěte 

• kooperativní pečování rodiče – podporuje pocit kompetence u dítěte 

• začleňování dítěte do rodiny – podporuje u dítěte pocit, že k někomu 

patří"10 

 

1.4 Rodičovská zodpovědnost 

Určitá práva a povinnosti zahrnuje rodičovská zodpovědnost při péči o nezle-

tilé dítě, jež je ukotveno v zákoně o rodině 94/1963 Sb. Vzniká narozením a trvá 

do nabytí jeho zletilosti. Podle §3111 zmíněného zákonu zahrnuje zejména péči 

o jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj. Zákon o rodině 

                                                 
9MATOUŠEK, Oldřich a PAZLAROVÁ, Hana. Hodnocení ohroženého dítěte a rodiny v kon-

textu plánování péče. Ref.5, str. 47 
10MATOUŠEK, Oldřich a PAZLAROVÁ, Hana. Hodnocení ohroženého dítěte a rodiny v kon-
textu plánování péče. Ref.6, str. 48 
11Zákon o rodině. 1. vyd. Editor Vladimír Flegl. Praha: Orbis, 1964, 210 s. Právnické edice. 
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patří k práci sociálního pracovníka mezi nejdůležitější, o který se během své 

práce opírá. 

Podle Jiřího Kovaříka a Hany Pazlarové12 je  především důležité všímat si u 

dítěte naplnění potřeb biologických a psychických. Zda dítě vyrůstá v čistém 

prostředí, v teple, má správnou stravu a nic ho neohrožuje, zjišťuje sociální pra-

covník během šetření v rodině, pečlivého pozorování a také rozhovory s rodinou. 

Při posuzování psychických potřeb se naopak podílí především psycholog. So-

ciální pracovník hraje roli ve zkoumání sociálního prostředí, kde dítě vyrůstá. 

Zjišťuje, jaké jsou podmínky pro naplnění psychických potřeb a popřípadě, co 

by bylo potřeba změnit, aby byly potřeby dítěte dostatečně uspokojovány. 

Pokud rodiče nejsou schopni zajistit základní potřeby dítěte, je třeba posoudit, 

zda nedochází k ohrožení dítěte. V takovém případě stanovuje zákon o rodině 

výchovná opatření a také závažnou možnost pozastavení, omezení či zrušení ro-

dičovské zodpovědnosti. 

Dle Matouška práce pracovníků OSPOD při „posuzování funkčnosti rodiny 

vyžaduje delší přímý kontakt s rodinou, čas a dovednosti, které se dají získat jen 

tréninkem. Zákon o sociálně-právní ochraně dítěte zdůrazňuje, že hlavním způ-

sobem řešení situace ohroženého dítěte má být ozdravění rodinného prostředí. 

Bohužel v praxi našich sociálních orgánů však dosud přetrvává zaměření na de-

ficity: zjišťuje se, které zákonné povinnosti rodiče neplní, proč se nechtějí nebo 

nedovedou o děti starat. Převládajícím řešení této situace u nás zatím bývá návrh 

na ústavní výchovu.“13 

 

                                                 
12MATOUŠEK, Oldřich a kol. Metody a řízení sociální práce. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: 

Portál, 2013. 395 s. ISBN 978-80-262-0213-4. str. 224-226 
13MATOUŠEK, Oldřich a kol. Metody a řízení sociální práce. Ref.2, str. 190-191 
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2 Drogová závislost a rodina 

„Přes všechno, co nám kvůli drogám udělali, to byli naši mamka s taťkou a 

my jsme věděli, že nás mají rádi, a báli jsme se, že nás od nich vezmou a že 

půjdeme do pěstounské péče." 

(Rachel) 

„Rodina zůstává stále nejdůležitějším faktorem, který ovlivňuje celkový psy-

chosociální vývoj člověka. Rodiče a další nejbližší členové rodiny se stávají od 

nejútlejšího věku dítěte terčem pozorování a bezděčného napodobování. Formo-

vání osobnosti je přímým odrazem kvality rodiny. Jestliže se dítěti nedostává po-

třebně zaměřená výchovná péče a výchovné vzory, hovoříme většinou o výchovné 

zanedbanosti."14 

Dále Slavomil Fischer a Jiří Škoda15 poukazují na skryté a zjevné poruchy 

rodinné atmosféry, které mohou ovlivňovat vývoj osobnosti dítěte a jeho emoci-

onalitu. Naopak se upevňují nepříznivé vzorce chování, které se u závislých ro-

dičů vyskytují a komplikují výchovu dítěte. 

Karel Nešpor16 také považuje za závažný rizikový jev pro dítě závislého ro-

diče pochopení chování rodičů jako modelového. Nečekané změny v chování 

mohou dítě znejistit a mohou se u něj projevit plačtivé nálady, pocit nenaplně-

ných předsevzetí a agrese. Dochází také k narušení důvěry mezi dítětem a rodi-

čem, především důsledkem popírání své závislosti. V těchto rodinách dochází 

často k záměně rolí – rodič se závislostí se stává dítětem a naopak dospívající 

                                                 
14FISCHER, Slavomil a ŠKODA, Jiří. Sociální patologie: analýza příčin a možnosti ovlivňování 

závažných sociálně patologických jevů. Vyd. 1. Praha: Grada, 2009. 218 s. Psyché. ISBN 978-

80-247-2781-3 str. 152 
15FISCHER, Slavomil a ŠKODA, Jiří. Sociální patologie: analýza příčin a možnosti ovlivňování 

závažných sociálně patologických jevů. Ref.2, str. 152 
16NEŠPOR, Karel. Návykové chování a závislost. 3., aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2007. 170 

s. ISBN 978-80-7367-267-6. str. 81- 82 
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děti přebírají role dospělých. V těchto případech bývá důležité překonat návy-

kový problém a to, aby závislý rodič opět převzal svoji rodičovskou roli. 

V knize Drogová závislost a rodina, autorka Marina Barnardová17  pomocí 

statistik zdůrazňuje vysoké riziko zanedbání, špatného zacházení, zneužívání a 

následné životní neúspěchy během dospívání. Drogová závislost rodičů většinou 

trvá mnoho let. Dítě žije v neustálém chaosu. Užívání drog u rodičů patří mezi 

nejčastější problémy, proč se děti dostávají do systému náhradní péče. Drogy 

také ovlivňují vztahy mezi rodiči a dětmi. Pevné citové vazby mají pro rozvoj a 

výchovu malých dětí zásadní význam. U rodičů, kde převládá pozornost a zájem 

o drogy dochází k vážnému narušení náklonnosti. Zvlášť obtížné je vytvoření 

rodičovské vazby tam, kde se dítě narodí s drogovou závislostí. Projevuje se u 

něj tzv. abstinenční syndrom novorozence (Neonatal abstinence syndrom - 

NAS). V tomto případě musí okamžitě projít odvykacím procesem. 

 „Příznaky NAS se objevují nejčastěji po expozici opiátům 20 – 48. hodin po 

narození. Po substitučních látkách se mohou objevit až po2 – 4. týdnech po na-

rození, neboť droga se uvolňuje postupně z depozit v organismu plodu. Novoro-

zenecký abstinenční syndrom se objevuje u 60 -90% novorozenců. Příznaky mo-

hou přetrvávat 3 – 4 měsíce po porodu.“18 

 Dle Oldřicha Matouška a Anny Bartoňové 19  závislost rodičů nepříznivě 

ovlivňuje vývoj dítě po psychické, fyzické i sociální stránce. Jak již bylo zmí-

něno nepříznivý vliv na dítě má zejména závislost matky. Matka závislá během 

                                                 
17BARNARD, Marina. Drogová závislost a rodina. Vyd. 1. Praha: Triton, 2011. 202 s. ISBN 

978-80-7387-386-8. str. 16-19 
18VAVŘINKOVÁ, Blanka a BINDER, Tomáš. Návykové látky v těhotenství. Vyd. 1. Praha: Tri-

ton, 2006. 122 s. ISBN 80-7254-829-8. str. 69 
19 MATOUŠEK, Oldřich a kol. Podpora rodiny: manuál pro pomáhající profese. Vyd. 1. Praha: 

Portál, 2014. 171 s. ISBN 978-80-262-0697-2. str. 122-123 
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těhotenství může ohrozit dítě natolik, že bude mít celoživotní následky. Dále ro-

dič pod vlivem návykových látek není schopný dostatečně vnímat potřeby svého 

dítěte. V horším případě je vnímá jako svoje omezení, což může vézt až k zane-

dbání dítěte a to i v oblasti základních potřeb (jako je strava, hygiena, ošacení). 

Významným ohrožením pro děti závislých rodičů je tzv. transgenerační přenos 

závislosti. U dítěte, které vyrůstá v rodině, kde se musí vyrovnávat se závislosti 

aspoň jednoho rodiče, je mnohem větší pravděpodobnost, že se stane závislým, 

nebo si vybere v budoucnu partnera, který má sklony stát se závislou osobou. V 

tomto kontextu mluvíme o účasti genetických i negenetických faktorů. 

Nešpor20 zmiňuje několik typických reakci dětí na závislost u rodičů. Násle-

dující rozdělení popsal Wegscheider – Cruse (1989): 

• Rodinný hrdina – do role rodinného hrdiny se nejčastěji dostává starší 

sourozenec. Na dítě jsou kladeny vysoké nároky, které neodpovídají jeho 

věku. Přebírá veškeré povinnosti problémového rodiče. V dospělosti mů-

žeme u těchto dětí pozorovat pocity méněcennosti. Při práci s dětmi zá-

vislých rodičů je důležité dítě směřovat k náležitostem, které odpovídají 

jeho věku. 

• Ztracené dítě – dítě má pocit, že nikam nepatří, má problémy s komuni-

kací a uniká do světa fantazií. V rodině je opět důležité překonat návy-

kový problém a podpořit, aby rodiče dětem věnovali dostatečnou pozor-

nost. 

• Klaun – dítě odvádí pozornost od problému, které doma se závislým ro-

dičem prožívá pomocí veselé nálady a smíchu. Přetváření mu nedovoluje 

projevovat se tak, jak cítí. Má nasazenou masku, za kterou se schovává. 

Je důležité se zaměřit na způsoby, jak dítěti pomoc s jeho projevováním 

a posilněním zdravého sebevědomí. 

                                                 
20NEŠPOR, Karel. Návykové chování a závislost. Ref.2, str. 83 
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• Černá ovce – dítě se ocitá v neustálém chaosu a neporozumění. Upozor-

ňuje na sebe delikventním chováním. I zde je samozřejmě nutné překonat 

návykový problém a neposilňovat nevhodné chování dítěte. Důležité je 

také posilnění sebevědomí, které může zabránit nevhodnému chování dí-

těte. 
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3 Sanace rodiny 

Sanace rodiny je považována za jeden z důležitých nástrojů podpory rodičů, 

kteří se dlouhodoběji ocitají v nepříznivé životní situaci, která se odráží na péči 

o děti. V těchto situacích se jedná především o zanedbání péče. 

Terezie Pemová a Radek Ptáček21 definují sanaci rodiny jako složitý proces, 

vyžadující měřitelné výsledky v dohodnutém čase. Na sanaci rodiny se podílí 

řada odborníků, usilující k obnovení narušených funkcí rodiny, ale rovněž se za-

měřují na zlepšení fyzického, emocionálního, kognitivního a sociálního stavu 

dítěte. Musíme vycházet z předpokladu, že důvodem k zahájení sanace rodiny je 

nevhodné či nedostatečné chování rodičů, které negativně ovlivňuje fyzický, 

emocionální, kognitivní nebo sociální stav dítěte. 

Dále autoři22 uvádějí následující průběh sanace: 

• sanace probíhá adresně 

• individuálně 

• na základě podrobné analýzy dítěte 

• je nutná podrobná znalost funkčnosti rodiny 

• na základě stanovených strategií 

• na základě reálně stanovených cílů 

• během sanace dochází k průběžnému vyhodnocení pokroků 

• s využitím podpůrných služeb 

• multidisciplinární přístup 

                                                 
21PEMOVÁ, Terezie a PTÁČEK, Radek. Sociálně-právní ochrana dětí pro praxi. Vyd. 1. Praha: 
Grada, 2012. 187 s. ISBN 978-80-247-4317-2. str. 112 
22PEMOVÁ, Terezie a PTÁČEK, Radek. Sociálně-právní ochrana dětí pro praxi. Ref.2, str. 112 
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• OSPOD by měl fungovat jako case manager („Hlavním nástrojem case 

managementu je systematická případová práce s klientem. Jejím mini-

málním cílem je zastavit sociální propad klienta a maximálním cílem tr-

valé zlepšení jeho životní situace."23) 

Věra Bechyňová, Marta Konvičková definují sanaci rodiny jako „soubor 

opatření sociálně-právní ochrany, sociálních služeb a dalších opatření a pro-

gramů, které jsou poskytovány nebo ukládány převážně rodičům dítěte a dítěti, 

jehož sociální, biologický a psychologický vývoj je ohrožen. Základním princi-

pem sanace rodiny je podpora dítěte prostřednictvím pomoci jeho rodině.“24 

Dále autorky25  zmiňují, že mohou nastat případy, kdy nelze rodinnou situaci 

takto řešit a hrozí akutní umístění ohroženého dítěte mimo domov. 

Matoušek26 uvádí o sanaci rodiny, že v některých případech je důležité po-

skytnout rodině přímou finanční pomoc. Dále pomoc v oblasti bydlení, stravo-

vání či výpomoc s chodem v domácnosti. Za nezbytné se považuje zprostředko-

vání odborné zdravotnické péče. Pokud je rodič závislý na návykových látkách, 

je třeba pokusit se o zahájení její léčby. Jedná se tedy o preventivní programy, 

které se mají podílet na zlepšení fungování rodiny u dětí a mládeže jakéhokoliv 

věku. 

Na základě zkušeností, které jsem měla možnost získat během odborných 

praxí, jsem zjistila, že sanace rodiny by měla být vždy první metodou u většiny 

případů. Je ovšem samozřejmé, že vznikají i závažné akutní situace, kdy je jiné 

                                                 
23PEMOVÁ, Terezie a PTÁČEK, Radek. Sociálně-právní ochrana dětí pro praxi. Ref.3, str. 42 
24BECHYŇOVÁ, Věra a KONVIČKOVÁ, Marta. Sanace rodiny: [sociální práce s dysfunkč-
ními rodinami]. Vyd. 1. Praha: Portál, 2008. 151 s.ISBN 978-80-7367-392-5. str. 18 
25BECHYŇOVÁ, Věra a KONVIČKOVÁ, Marta. Sanace rodiny: [sociální práce s dysfunkč-

ními rodinami]. Ref.2, str. 19 
26MATOUŠEK, Oldřich, ed., KODYMOVÁ, Pavla, ed. a KOLÁČKOVÁ, Jana, ed. Sociální 
práce v praxi: specifika různých cílových skupin a práce s nimi. Vyd. 2. Praha: Portál, 2010. 351 

s. ISBN 978-80-7367-818-0. str. 37 
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řešení nezbytné. Proto je nutné znát situace, kdy není možné považovat sanaci 

rodiny jako vhodné řešení pro dítě. 

Dle Věry Bechyňové a Marty Konvičkové27 se jedná o tyto situace: 

• Je zjištěno kruté zacházení ze strany rodičů. Tudíž se dítě ocitá v nebez-

pečí. 

• Znalecký posudek prokázal, že ze strany rodičů chybí citová vazba. 

• Rodiče na návykových látkách odmítají léčbu závislosti. 

• U rodičů bylo zjištěno psychické onemocnění a nesouhlasí se spoluprací 

ostatních odborníků. 

• Rodiče jsou částečně zbavení způsobilosti k právním úkonům a nespolu-

pracují s jejich opatrovníkem. 

Autorky28 dále zmiňují důležitost sociální práce s rodinou realizovanou pra-

covníky OSPOD a také její odlišnost od sanace rodiny. Jelikož jsou tito pracov-

níci povinni chránit zájem, život a zdraví nezletilých dětí, pokud se vyskytují v 

nebezpečí, mohou jako jediní pracovníci v pomáhajících profesí bez souhlasů 

rodičů i dítěte provádět sociální šetření v místě jejich bydliště, dotazovat se na 

péči rodičů ve školách, u lékaře atp. Pokud získané informace vyhodnotí situaci 

jako ohrožení pro dítěte, mají dokonce povinnost podat soudu návrh na konkrétní 

opatření. Ze zákona č.359/199 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí vyplývá řada 

pravomocí pro pracovníky OSPOD, jež mohou samozřejmě být určený i pro cí-

lovou skupinu rodin, kterým je sanace určena. V některých případech se může 

jednat o tzv. brzdu ve spolupráci. Pro účinnou sanaci je nutné, aby pracovníci 

OSPOD a další pracovníci pomáhajících profesí týmově spolupracovali. 

                                                 
27BECHYŇOVÁ, Věra a KONVIČKOVÁ, Marta. Sanace rodiny: [sociální práce s dysfunkč-

ními rodinami]. Ref.3, str. 20-21 
28BECHYŇOVÁ, Věra a KONVIČKOVÁ, Marta. Sanace rodiny: [sociální práce s dysfunkč-

ními rodinami]. Ref.4, str. 25 
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3.1 Případová konference 

„Případová konference je optimální nástroj, jak nalézt způsob pomoci ohro-

ženým dětem, aby ze sebe rodiče vydali to nejlepší, co v nich existuje, a dokázali 

to využít pro své dítě a pro zlepšení situace celé rodiny." 

(I.Simek Lefeuvre) 

Případová konference (dále jen PK) se pokládá za jednu z hlavních metod 

plánujících průběh sanace. Autorky29 knihy Sanace rodiny definují PK jako spo-

lečné setkání pomáhajících pracovníků, kteří hledají optimální řešení pro kon-

krétní rodinu. Případové konference by se měly zúčastnit všechny strany, které 

jsou do případu zapojeny. Pracovníci OSPOD mají ze zákona právo shromažďo-

vat veškeré informace, které se týkají sociálně-právní ochrany dětí. V praxi se 

bohužel setkáváme také s tím, že ostatní zainteresované strany informace podá-

vají nedostatečně či vůbec. 

Dle Věry Bechyňové 30  PK v optimálním případě svolávají pracovníci 

OSPOD. Cílem je najít řešení, které odstraní rizika ohrožení dítěte a posílí kom-

petence rodičů, popřípadě celé rodiny. Cíl je definován na základě vyhodnocení 

situace dítěte. Situaci vyhodnocuje pracovnice OSPOD. Je-li to možné, na defi-

nování cíle se podílí rodiče i dítě. PK je sestavena tak, aby došlo k porozumění 

situace, v níž se rodina s dítětem nachází. Měla by směřovat k vytvoření společ-

ného plánu, který pomůže situaci řešit. Důležitým podkladem je vyhodnocení 

situace dítěte a rodiny, všemi účastníky, jež jsou přítomný. Na základě komplex-

ního vyhodnocení nacházíme reálné možnosti, podmínky, motivaci rodiny, opti-

málně z pohledu všech zúčastněných, kteří se podílejí na spolupráci s rodinou 

                                                 
29 BECHYŇOVÁ, Věra a KONVIČKOVÁ, Marta. Sanace rodiny: [sociální práce s 

dysfunkčními rodinami]. Ref.5, str. 89 
30BECHYŇOVÁ, Věra. Případové konference: praktický průvodce pro práci s ohroženou rodi-

nou. Vyd. 1. Praha: Portál, 2012. 158 s. ISBN 978-80-262-0181-6. str. 15-16 
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(včetně rodičů i dítěte). O PK může mluvit tehdy, jestliže se konference zúčastní 

odborníci nejméně ze dvou odlišných institucí, proběhne celý proces a je vytvo-

řen plán na základě vyhodnocení situace dítěte a rodiny, který je rodičům vy-

světlen a rodina je připravena ho přijmout. 

Případovou konferenci je dle autorek Věry Bechyňové a Marty Konvičkové31 

možné svolat v následujících situací: 

• Dítě se nachází doma ve vlastní rodině a nemá podaný návrh na nařízení 

ústavní výchovy. 

• Dítě se nachází v situaci, která vyžaduje odbornou pomoc k odstranění 

příčin, aby bylo sníženo riziko jeho odebrání z rodiny. 

• Dítě se nachází doma ve vlastní rodině a byla nařízena ústavní výchova. 

• Na základě předběžného opatření bylo dítě odebráno z rodiny. 

• Dítě je v zařízení pro výkon ústavní výchovy (na začátku/v průběhu po-

bytu) 

• Příprava dítěte na návrat domů nebo do náhradní rodinné péče za účasti 

své rodiny. 

  

                                                 
31BECHYŇOVÁ, Věra a KONVIČKOVÁ, Marta. Sanace rodiny: [sociální práce s dysfunkč-

ními rodinami]. Ref.5, str. 91 



26 

 

4 Faktory ovlivňující výkon sociálně-právní 

ochrany dětí 

 Orgán sociálně-právní ochrany dětí má povinnost hájit zájmy dětí. Jedná se o 

důležité kompetence, které samozřejmě náleží i mnoha jiným subjektům. V této 

kapitole se zaměříme na vybrané faktory, které ovlivňují výkon SPOD. 

 

4.1 Role sociálního pracovníka při výkonu SPOD 

 „Sociální pracovníci dělají práci, která je duchovně, mravně a fyzicky ná-

ročná, práci, která je trvalou zkouškou charakteru a inteligence, práci, která vy-

žaduje zcela mimořádnou odhodlanost a angažovanost.“ 

(Jonathan Dimbleby) 

Na sociálním pracovníkovi záleží kvalita odvedené práce a v závažných pří-

padech i život dítěte. Terezie Pemová a Radek Ptáček32 označují profesionální 

sociálního pracovníka (dále také SP) jako osobu, která dosáhla formálně přede-

psaného vzdělání. Dále umí cíleně a systematicky pracovat se svou profesní zku-

šeností. V praxi dodržuje standarty dobré praxe a v průběhu své práce se vždy 

řídí etickými pravidly a dodržuje hodnoty sociální práce. Teoretické dovednosti 

je nutno doplňovat praktickými, které jsou nedílnou součástí profesionality SP. 

Za důležité autoři pokládají také osobnostní předpoklady. SP by měl během 

práce s klientem využívat dvě roviny, a to na úrovni profesní role a taktéž na 

úrovni ryze lidské. Osobnostní rysy taktéž ovlivňují práci sociálního pracovníka. 

SP by měl vykazovat následující rysy: 

• empatie 

• dobré zvládání stresů 

                                                 
32PEMOVÁ, Terezie a PTÁČEK, Radek. Sociálně-právní ochrana dětí pro praxi. Ref.3, str. 122- 

126 
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• rád pracuje s lidmi 

• je inteligentní, praktický 

• má smyslu pro humor 

Mirka Nečasová33 definuje profesionálního sociálního pracovníka jako auto-

nomního profesionála, který je vzdělaný v oboru, jeho práce je vedena etickým 

kodexem a jeho prioritou jsou práva a zájem klientů. Dále považuje za důležité 

znalost etických teorií a hodnotovou bázi sociální práce. To vše pomáhá SP při 

řešení etických problému nebo dilemat. 

Lucie Smutková34  zdůrazňuje, že syndrom týraného, zneužívaného a zane-

dbávaného dítěte (v anglické literatuře obecně označován jako Child Abuse and 

Neglect (CAN)) se netýká pouze dětí, rodičů, rodiny a orgánu sociálně-právní 

ochrany dětí, nýbrž celé společnosti. Sociální pracovník do případu nikdy ne-

vstupuje izolovaně, vždy je nutná spolupráce s dalšími odborníky. Samotná role 

sociálního pracovníka obnáší velmi důležitá rozhodnutí. SP by se měl vždy za-

bývat otázkou, zda by pro dítě nebylo lepší rodinu opustit. Za jeho návrh má 

konečnou odpovědnost soud, který ve většině případů akceptuje návrh sociál-

ního pracovníka. Při rozhodování se porovnává závažnost dvou hrozících trau-

mat – trauma ze špatného zacházení a vedle něho trauma ze ztráty kontaktu s 

rodinou. 

 Tereza Gardinerová35 se věnuje v knize Podpora rodiny tématu bezpečí pra-

covníka. Sociální pracovník by měl při práci s mnohoproblémovými rodinami 

dodržovat bezpečností opatření. Zvlášť obezřetný by měl být při práci s rodinou, 

kde se vyskytuje člen závislý na návykových látkách. Vždy SP informuje kolegu 

                                                 
33MATOUŠEK, Oldřich a kol. Metody a řízení sociální práce. Ref.3, str. 46-47 
34SMUTKOVÁ, Lucie. Sociální práce s rodinou. Vyd. 1. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007. 

107 s. Texty k sociální práci. Vybrané kapitoly z teorií a metod sociální práce; sv. 2. ISBN 978-
80-7041-069-1 str. 72 
35MATOUŠEK, Oldřich a kol. Podpora rodiny: manuál pro pomáhající profese. ref.2, str. 35-72 



28 

 

či nadřízeného do jaké rodiny jde. Pokud jde do rodiny poprvé nebo je předem 

známo možné nebezpečí, nikdy nechodí sám nebo volí návštěvu klienta v kan-

celáři. SP by si měl dát pozor na nabitý mobilní telefon, dostatek paliva v auto-

mobilu a v případě využití veřejné dopravy má zjištěny spoje. Na šetření nosí 

vždy neutrální oblečení, dbá na hygienické zásady a myslí na možnost snadného 

opuštění bydliště rodiny. SP vše důkladně zapíše do spisu, včetně konkrétních 

rizikových a ohrožujících situací, které v kontaktu s rodinou zažil. Tímto chrání 

bezpečnost sebe i svých kolegů. 

 

4.2 Práce a komunikace s rodinou 

 Základním předpokladem pro vyřešení nežádoucí situace je dobrovolná spo-

lupráce rodiny se sociálním pracovníkem. Navázat kvalitní a účelnou spolupráci 

je nesnadný úkol. V případě, že se to podaří, jsou poté společně dohodnuty po-

stupy a cíle, které mají vzniklou situaci napravit. Spoluprací by měla být podpo-

řena aktivita klienta a jeho ambice něco zlepšit k lepšímu. Pro případy, kdy ro-

diče nejsou schopni opakovaně spolupracovat, zákon č. 359/1999 Sb. určuje 

sankce, které lze rodičům uložit. Mezi jejich povinnosti, které jsou taktéž ukot-

veny ve výše zmíněném zákonu, patří: 

a) „spolupracovat s orgány sociálně-právní ochrany při ochraně zájmů a 

práv dítěte, 

b) na výzvu příslušného orgánu sociálně – právní ochrany se dostavovat k 

osobnímu jednání, předložit listiny a další doklady a poskytnout nezbytné infor-

mace, je-li jich třeba pro výkon sociálně-právní ochrany, 

c) umožnit za podmínek uvedených v § 52 odst. 3 návštěvu zaměstnance or-

gánu sociálně-právní ochrany a zaměstnance obce s rozšířenou působností za-

řazeného do obecního úřadu v obydlí, popřípadě v jiném prostředí, kde dítě žije, 
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je-li to nezbytné pro ochranu života nebo zdraví dítěte nebo pro ochranu jeho 

práv."36 

 Při práci OSPOD s dětmi závislých rodičů je nutné myslet na to, že ne vždy 

rodiče vidí situaci jako problémovou, tudíž je velice obtížné navázat spolupráci. 

Insoo Kim Berg37 se přiklání ke vztahu sociálního pracovníka a klienta, jako k 

základnímu prvku, který může vézt ke změně. V mnoha případech skutečně ro-

diče nevidí smysl mezi obtížnou situací, kterou prožívají a tím, co pracovník 

nabízí. Úkolem SP je najít způsob jak modelovat rodiče, aby rozpoznali problém 

i možné řešení. Taktéž Marina Barnardová38 považuje pěstování důvěry a spolu-

práce s rodiči za velmi nutnou. 

 

4.3 Základní postup OSPOD a spolupráce s dalšími subjekty 

 Věra Novotná, Vladimír Fejt39 uvádí za prvořadý úkol obecního úřadu obce 

s rozšířenou působností jako orgánu sociálně-právní ochrany dětí vyhledávání 

ohrožených dětí a přijímání oznámení od fyzických a právnických osob. V rámci 

své působnosti je OSPOD povinen spolu s dalšími institucemi problém řešit. Po 

obdržení oznámení musí OSPOD prošetřit všechny skutečnosti, které získal v 

oznámení. Další opatření se řídí dle míry nebezpečnosti pro dítě. Autoři uvádějí 

následující příklady: 

• kontaktování rodičů nebo jiné osoby, která je odpovědná za výchovu dí-

těte 

• zajištění uspokojení základních životních potřeb dítěte 

• podání soudu návrh na rozhodnutí o předběžném opatření 

                                                 
36Sociálně-právní ochrana dětí. Portál veřejné zprávy [online]. 2015 [cit. 2015-04-18]. Ref.3 
37BERG, Insoo Kim. Posílení rodiny: základy krátké terapie zaměřené na řešení. Vyd. 1. Praha: 

Portál, 2013. 167 s. ISBN 978-80-262-0500-5. str. 34-36 
38BARNARD, Marina. Drogová závislost a rodina. Ref.2. str. 155-158 
39NOVOTNÁ, Věra a FEJT, Vladimír. Sociálně-právní ochrana dětí. Ref.2, str. 135-136 
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• umístění dítěte do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 

• podání trestního oznámení 

Dále Věra Novotná a Vladimír Fejt40 zmiňují interdisciplinární přístup a spo-

lupráci s lékaři, psychology, pedagogy, orgány činnými v trestním řízení, soudy 

a nestátními subjekty, jako nezbytnou záležitost. Pohledy a přístupy všech od-

borníků pomáhají efektivněji zajistit pomoc pro každý případ. Pro tyto případy 

je vhodné pořádání případových konferencí, kde se všechny zainteresované 

strany mohou k případu vyjádřit. 

OSPOD musí vždy prvotně prošetřit situaci dítěte. Oldřich Matoušek a Hana 

Pazlarová41 rozdělují hodnocení podle potřeb dítěte a stavu jejich uspokojení. 

Jako klasické rozdělení, zmiňují dle Ch.Towleové (1965): fyzické zdraví a tě-

lesný rozvoj, duševní a citový rozvoj, vztahy dítěte s rodiči a ostatními, tedy 

osobní rozvoj a duchovní rozvoj. Dále zmiňují známou hiearchii potřeb autora 

Abrahama Maslowa, jež je znázorněna pomocí pyramidy. Hlavní kategorie po-

třeb jsou: fyzické potřeby, potřeba bezpečí, potřeba někam patřit a být milován, 

potřeba sebeúcty, potřeba sebeaktualizace. V českém prostředí se rozdělení po-

třeb věnoval například Zdeněk Matějček a Jiří Kovařík: okruh fyzických potřeb, 

potřeba bezpečí, potřeba stability a přehlednosti prostředí, potřeba učit se, po-

třeba začlenění do širšího okruhu lidí a potřeba životní perspektivy. Při posuzo-

vání potřeb je třeba brát v úvahu věk dítěte, jelikož se potřeby mohou v průběhu 

života měnit. 

Dále autoři42 rozepisují postupy, které jsou vhodné již pro hodnocení rodiny. 

Jako zásadní považují navázání kontaktu s rodinou. Sociální pracovník musí být 

                                                 
40NOVOTNÁ, Věra a FEJT, Vladimír. Sociálně-právní ochrana dětí. Ref.3, str. 136-137 
41MATOUŠEK, Oldřich a PAZLAROVÁ, Hana. Hodnocení ohroženého dítěte a rodiny v kon-

textu plánování péče. Ref.6, str. 125-126 
42MATOUŠEK, Oldřich a PAZLAROVÁ, Hana. Hodnocení ohroženého dítěte a rodiny v kon-

textu plánování péče. Ref.7, str. 154-168 
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na první setkání dostatečně připraven. Šetření v rodině je považováno za profe-

sionální návštěvu. Zákon umožňuje neohlášené kontroly, které nejsou pro první 

setkání efektivní. Proto je důležité setkání osobně zkonzultovat s dospělými 

členy rodiny – lze dohodnout i telefonicky. Během šetření v rodině hodnotí so-

ciální pracovník jednotlivé aspekty fungování rodiny. Při každém rozhodování o 

osudu dítěte je důležité plánovat další postupy, jež respektují práva a potřeby 

rodičů dítěte. Při tomto kroku se shromažďují informace ze všech možných 

zdrojů. Jedná se o velmi složitý proces, který by měl být vždy upřednostňován. 

Mezi účastníky plánování se řadí i blízcí dítěte, včetně odborníků. Ústřední role 

patří dítěti a rodičům, pokud nebyli zbaveni rodičovské odpovědnosti. V praxi 

není jednoduché tento požadavek dodržet. Zřejmě nejefektivnější formou pláno-

vání je případová konference. 

  



32 

 

5 Práce OSPOD s dětmi rodičů závislých na 

návykových látkách 

Dle Lucie Smutkové43 se v naší společnosti stále zvyšuje zájem o problema-

tiku týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí. Je to především podmíněno 

chápáním a postavením dítěte. Velký důraz je kladen na vnímání základních po-

třeb a práv. Důležitou úlohu hraje Úmluva o právech dítěte, která zdůrazňuje 

ochranu dítěte před všemi formami fyzického nebo psychického násilí, poško-

zení nebo zneužití. 

Jana Votavová a kol.44 popisují úmluvu jako ochranu všech dětí bez rozdílu, 

zdůrazňující nejlepší zájem a blaho dítěte. Když vezmeme v potaz Úmluvu o 

právech dítěte ve zkratce, zaměříme se na následující: 

• nejlepší zájem dítěte – všechny kroky, jež se týkají dítěte, musí být činěny 

s ohledem na jeho nejlepší zájem a blaho 

• oddělení od rodičů – děti mají právo žít se svými rodiči a udržovat s nimi 

styky, pokud to není v rozporu s jejich nejlepšími zájmy 

• ochrana před zneužíváním 

• drogy – děti mají právo být chráněny před užíváním omamných a psy-

chotropních látek 

 Všechny výše zmíněné body se musí brát v potaz při práci s dětmi rodičů 

závislých na návykových látkách. I když se to na první pohled nezdá, je mezi 

nimi velmi tenká hranice, jak si více přiblížíme v praktické části této práce. 

                                                 
43SMUTKOVÁ, Lucie. Sociální práce s rodinou. Ref.2, str. 60 
44VOTAVOVÁ, Jana a kol. Mami, tati, znáš má práva?: malá publikace o Úmluvě o právech 

dítěte. Praha: Česká rada dětí a mládeže, 2008. 47 s. ISBN 978-80-254-5794-8 
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 Marina Barnardová45 poukazuje na tvrzení, že problémové užívání drog u ro-

dičů nemusí vždy znamenat, že nejsou schopni své děti vychovávat. Platí to 

pouze v případě, kdy rodiče užívají drogy maximálně střídmě a kontrolovaně. 

Na druhou stranu je důležité si uvědomit, že v mnoha případech, problémy s 

drogami přebijí v podstatě vše ostatní v životě dané osoby. 

Dále autorka46 uvádí fakta, které získala během rozhovorů s rodiči. Závislý 

rodiče přiznávají silné pouto k drogám a také to, že je naprosto ovládly a udělaly 

z nich sebestředné sobce. Klíčovou otázka pro OSPOD není, zda mají rodiče své 

děti rádi, ale zda jsou schopni naplňovat jejich potřeby, pečovat o ně a zajišťovat 

bezpečnost navzdory ke svému zaujetí k drogám. Časté výroky těchto rodičů 

vypovídají o tom, že pokud by dostali na výběr mezi užíváním drog a péči o dítě, 

užívání drog by téměř vždy vyhrálo. 

Hana Pazlarová47 popisuje postup v případě, že se dítě ocitne v přímém ohro-

žení nebo bez akutní náležité péče odpovídající jeho věku a schopnostem. V 

tomto případě může soud na základě předběžného opatření rozhodnout o jeho 

umístění mimo domov. Pokud se jedná o naléhavé situace, rozhodne soud do 24 

hodin a toto předběžné opatření trvá po dobu jednoho měsíce. V případě, že ne-

došlo k vyřešení situace, může soud předběžné opatření prodloužit, nemůže 

ovšem přesáhnout šest měsíců. O každém umístění dítěte mimo domov, o ome-

zení či zbavení rodičovské zodpovědnosti rozhoduje vždy soud. 

Marina Barnardová48 na základě svého výzkumu uvádí, že zásah sociálních 

pracovníku v rodině, kde se vyskytoval závislý rodič, vedl přibližně v polovině 

případu k umístění dítěte do náhradní péče. V některých případech se do ochrany 

                                                 
45BARNARD, Marina. Drogová závislost a rodina. Ref.3, str. 73-74 
46BARNARD, Marina. Drogová závislost a rodina. Ref.4, str. 75 
47MATOUŠEK, Oldřich a kol. Encyklopedie sociální práce. Vyd. 1. Praha: Portál, 2013. 570 

s. ISBN 978-80-262-0366-7. str. 460 
48BARNARD, Marina. Drogová závislost a rodina. Ref.4, str. 123-125 
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dítěte vložil příbuzný rodiny, který požádal o podporu OSPOD. Na straně rodiny 

se nejčastěji vyskytovala obava, že dítěti hrozí nebezpečí. Nastávají také situace, 

kdy je nutné dítě rodičům neprodleně odebrat. I přestože se předpokládá, že se 

se jedná o dočasné řešení, v praxi se tato opatření protáhnou na měsíce nebo i 

roky. 

 

5.1 Kritéria pro hodnocení situace rodiny 

 Ve Slovníku sociální práce, Oldřich Matoušek49 definuje hodnocení jako zá-

kladní úkon prováděný při profesionálním výkonu sociální práce. V případě, kdy 

jde o možné ohrožení dítěte, posuzujeme situaci rodiny a hodnotíme potřeby dí-

těte. 

Podle Lucie Smutkové50 neexistují absolutní kritéria, na základě kterých je 

možné definovat hranici špatného zacházení s dětmi. Za závažné formy týrání a 

zanedbávání jsou považovány ty, které by jako takové posuzovala většina lidí 

tvořící danou společnost. Ani zákon do detailu neurčuje, jaké zacházení s dětmi 

není nebo je špatné. Za významný faktor při posuzování autorka považuje etnic-

kou příslušnost. Při posuzování je třeba zohlednit příslušnost pečujících dospě-

lých. I proto je důležité, aby sociální pracovník sporné případy konzultoval s 

dalšími odborníky. 

Podle Oldřicha Matouška51  hodnocení ohrožení představuje náročný úkol. 

Jeho smyslem je definovat typ ohrožení, častost jeho výskytu a pokusit se od-

hadnout, zda může dojít k jeho opakování. Děti vyrůstající s drogově závislým 

                                                 
49MATOUŠEK, Oldřich. Slovník sociální práce. Vyd. 2., přeprac. Praha: Portál, 2008. 271 

s. ISBN 978-80-7367-368-0. str. 69 
50MUTKOVÁ, Lucie. Sociální práce s rodinou. Ref.3, str. 7 
51MATOUŠEK, Oldřich a kol. Podpora rodiny: manuál pro pomáhající profese. ref. 3, str.  93-

94 
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rodičem se mohou potýkat se zdrojem nepříznivých vlivů pocházejících z pod-

mínek, v nichž rodina žije a dále na dítě působí chování dospělých. Při posuzo-

vání rodiny lze dospělé rozdělit na pečující dospělé a nepříznivě působící do-

spělé. Také je nutné brát v úvahu, že rodič, který jedná pod vlivem návykových 

látek, nemá přechodně potřebné kompetence. 

Dále Oldřich Matoušek52  popisuje základní pouto mezi dítětem a pečující 

osobou, které označuje jako interpersonální vazbu (přimknutí, attachment). Bě-

hem hodnocení rodiny je důležité vždy zhodnotit také kvalitu vazby mezi dítě-

tem a pečující osobou. 

Jiří Kovařík a Hana Pazlarová53 se zaměřují na východiska posuzování situ-

ace dítěte a koncepty, o něž je možné se při hodnocení opřít. Autoři poskytují 

praktické vodítko a okruhy, které by neměly být při hodnocení pominuty. Dále 

se zabývají zdroji těchto informací v rámci interdisciplinární spolupráce. Násle-

dující část vychází z metodiky SIDRO (Situace dítěte a rodiny), která byla vy-

pracována Oldřichem Matoušek a Hanou Pazlarovou jako metodický nástroj pro 

sociální pracovníky orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Pro důkladné posou-

zení dítěte je nutné brát v úvahu všechny aspekty jeho života, které umožní na-

hlédnout na aktuální životní situaci dítěte a nalézt vhodné řešení. Je vhodné sle-

dovat: 

• „zdravotní stav a tělesný vývoj dítěte 

• psychický stav a vývoj rozumových schopností 

• osobnostní a morální vývoj 

• sociální vývoj 

• situaci dítěte ve škole a mimoškolní aktivity (u starších dětí) 

• pohled dítěte na situaci v rodině (pokud to situace vyžaduje) 

                                                 
52MATOUŠEK, Oldřich a kol. Podpora rodiny: manuál pro pomáhající profese. ref.4, str. 94 
53MATOUŠEK, Oldřich a kol. Metody a řízení sociální práce. Ref.4. str. 235 
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• vztahy v rodině i mimo rodinu (přátele) 

• zhodnocení zdrojů a rizik" 54 

Dále stejní autoři55 uvádějí další důležité poznatky pro komplexní hodnocení 

situace rodiny. Vždy je na uvážení pracovníka, které informace považuje v kon-

textu daného případu za potřebné. Doporučuje se také získat informace o dalších 

dětech v rodině, pečujících dospělých a dalších významných blízkých osob. Opět 

záleží na sociálním pracovníkovi, které dospělé osoby do hodnocení zahrne. 

O dospělých je nezbytné získat: 

• „zdravotní stav a anamnézu 

• duševní zdraví a životní pohodu 

• osobní historii, včetně případných traumat 

• partnerské vztahy 

• sociální, ekonomická a bytová situace rodiny 

• praktický chod domácnosti 

• náhled na dítě či děti a rodičovství 

• aktuální problémy, jež je z pohledu rodiče nutné řešit 

• zhodnocení zdrojů a rizik"56 

Jiří Kovařík a Hana Pazlarová57 doporučují při posuzování dítěte kombinovat 

více metod.  Za první a základní metodu považují pozorování. Sociální pracov-

ník může pozorovat dítě, jeho rodinu a vzájemné interakce, jejich životní prostor, 

sociálně – ekonomickou úroveň, hodnotové a kulturní zázemí. Podobně za jednu 

z hlavních metod považují rozhovor. Umění vést rozhovor patří k důležitým do-

                                                 
54MATOUŠEK, Oldřich a kol. Metody a řízení sociální práce. Ref.5. str. 235-236 
55MATOUŠEK, Oldřich a kol. Metody a řízení sociální práce. Ref.6, str. 236 
56MATOUŠEK, Oldřich a kol. Metody a řízení sociální práce. Ref.7, str. 236 
57MATOUŠEK, Oldřich a kol. Metody a řízení sociální práce. Ref.8, str. 237-242 
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vednostem sociálního pracovníka. Dále se používám genogram, který je grafic-

kým znázorněním rodinných mezigeneračních vztahů a přehledně zachycuje i 

složité vztahy, pomocí jednotlivých znaků a symbolů. Ekomapa zase zachycuje 

sociálně-ekologickou situaci rodiny a zahrnuje také vztažené systémy. Význam-

nou metodou je případová konference a individuální plán péče, který je vyústě-

ným celého procesu hodnocení. 

Individuální plán má obsahovat následující body: 

• „základní informace o klientovi včetně kontaktů 

• základní informace o dalších zainteresovaných osobách a organizacích 

včetně všech kontaktů 

• přehled životních sfér klienta a jejich významných aspektů 

• vyznačení priorit, na nichž se zainteresovaní shodli 

• přehled plánovaných postupů či služeb 

• krátkodobé cíle a kritéria pro dosažení cílů 

• přehled toho, kdo bude za co odpovědný, včetně určení klíčového pra-

covníka 

• přehled předpověditelných rizik a způsobu, jak se při jejich aktualizaci 

budou chovat ti, kteří by na ně měli reagovat 

• datum příštího setkání a případné revize plánu" 58 

V rodině, kde se vyskytují rodiče závislý na návykových látkách, můžeme 

mluvit o rizikových dospělých a rizikových situacích. Jak popisuje Jiří Dunov-

ský a kol.59, prevence na této úrovni znamená rizika odhalovat, vysvětlovat, po-

znávat a především je mít pod kontrolou. Zásadním krokem je snaha o to, aby si 

                                                 
58MATOUŠEK, Oldřich a kol. Metody a řízení sociální práce. Ref.9, str. 240 
59DUNOVSKÝ, Jiří a kol. Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě. Vyd. 1. Praha: Grada, 1995. 

245 s., [8] s. barev. il. ISBN 80-7169-192-5. str. 107-111 
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rodiči své rizikovosti bylo vědomi. To je možné zajistit formou dodání infor-

mací, poučováním, nabídkou pomoci a ukázat cestu k uspokojivému řešení pro 

všechny zainteresované strany. Druhou možností, která se jeví jako negativní je 

"zastrašování". Je tím myšleno neuspokojivé řešení situace. I tento přístup je v 

některých případech nutno aplikovat. Druhým krokem je snaha a ochota rodičů 

pro sebe a svou rodinu něco udělat a své rizikovosti se zbavit. Třetí krok je věcí 

odborníků, podání pomocné ruky a snaha o odstranění rizikových faktorů. 

„V současné době není v příslušných zákonných a legislativních nařízeních či 

pokynech bližší specifikace týkající se zneužívání drog rodiči, což umožňuje 

podle našeho názoru značný prostor pro subjektivní vnímání situace ohrožení. 

Dítě drogově závislé matky je z pohledu zákona vnímáno jako dítě týrané, zane-

dbávané či zneužívané. Dochází k obtížně řešitelným situacím, kdy není jednotný 

názor na to, zda rodiče jsou, či nejsou s ohledem na své užívání drog péči o dítě 

schopni vykonávat. Není jasně specifikovaná míra a rozsah užívání návykových 

látek ohrožující péči o dítě, což vede k nejednotnosti v rozhodování ohledně po-

skytnutí sociálně-právní ochrany dětem rodičů, u kterých bylo užívání drog po-

tvrzeno. Tento fakt konstatuje i Národní akční plán MPSV k transformaci a sjed-

nocení systému péče o ohrožené děti na období 2009–2011, kde se uvádí, že v 

systému práce s ohroženými dětmi a rodinami v České republice zcela chybí 

komplexní a validní informace (kvantitativní i kvalitativní) popisující strukturu 

klientů, personální, finanční zajištění a řízení systému."60 

 

                                                 
60PRESLOVÁ, I. et al. Manuál práce s dětmi drogově závislých klientů: komplexní program 

péče o dítě závislých matek o. s. Sananim. Praha: Sananim, 2011. 79 s. ISBN: 978-80-904536-

1-6. str. 18 
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5.2 Reakce odborníků na problematiku drog v rodině 

 OSPOD se velmi často setkává s případy, kdy je matka uživatelkou drog před 

i během těhotenství. V těchto případech je nutné zahájit odbornou pomoc již v 

průběhu těhotenství. 

Dle Simony Sedláčkové61 se již v roce 2008 začaly objevovat iniciativy od-

borníků, kteří se drogově závislým ženám a jejich dětem usilovně věnovali. Za-

čaly se připravovat ucelené koncepce péče, kdy v zájmu odborníků nebyla jen 

těhotná drogově závislá matka, ale zejména dítě a to již v prenatálním období. 

Podle Ilony Preslové62 závislé matky obvykle nemají zajištěno kvalitní soci-

ální zázemí, kam se mohou s dítětem po porodu vrátit. Taktéž většinou nemají 

vyřešenou závislost, což jednoznačně komplikuje dostatečnou péči o dítě. V 

tomto může vidět OSPOD riziko ohrožení nebo narušení příznivého vývoje dí-

těte. Pomoc a léčbu spojenou s užíváním návykových látek rodičů těchto dětí 

poskytují odborná státní i nestátní adiktologická zařízení. 

V České republice je nejstarším nestátním zařízením, které poskytuje kom-

plexní systém péče a léčby klientům závislých na nealkoholových drogách ob-

čanské sdružení Sananim. Do jeho činnosti patří: programy zaměřené na mini-

malizaci rizik spojený s užíváním drog, terénní programy, kontaktní centra, am-

bulantní stacionární léčba, pobytová léčba v terapeutických komunitách, resoci-

alizace a chráněné bydlení. Dále poskytuje specializované psychiatrické, psy-

choterapeutické služby, substituční léčbu a programy pro rodinné příslušníky zá-

vislých. Velmi důležitý je program určený pro léčbu závislosti závislých matkám 

                                                 
61VELEMÍNSKÝ, Miloš, ed. a ŽIŽKOVÁ, Blanka, ed. Péče o těhotné ženy užívající psycho-

tropní látky v těhotenství. 1. vyd. Praha: Triton, 2008. 341 s. ISBN 978-80-7387-095-9. str. 155-
156 
62 PRESLOVÁ, I. et al. Manuál práce s dětmi drogově závislých klientů: komplexní program 

péče o dítě závislých matek o. s. Sananim. Ref.2, str. 5 
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společně s jejich dětmi v terapeutické komunitě Karlov Sananim. Informace 

jsem čerpala z publikace Drogy, otázky a odpovědi.63 

Autoři, kolektiv sdružení Sananim64 také poukazují na možnost doléčovacích 

programů, které je možné najít v každém kraji České republiky. Také je možné 

se obrátit na jiná zařízení a odborníky, jako například AT poradny a psycholo-

gické poradny. 

„Děti drogově závislých rodičů vykazují významně lepší dlouhodobou pro-

gnózu než děti rodičů alkoholiků, přestože nelze zpochybnit, že drogy představují 

zdravotní a sociální riziko. Dosavadní studie i praktické zkušenosti potvrzují, že 

užívání drog rodiči má vliv na další vývoj dítěte, avšak významným a často roz-

hodujícím faktorem je prostředí, ve kterém dítě v prvních letech života vyrůstá, 

se všemi zdravotními a psychosociálními důsledky. Specifikem práce s touto cí-

lovou skupinou vůbec je fakt, že odbornou pomoc a péči potřebují nejen děti, ale 

i jejich rodiče, a dále fakt, že relaps či recidiva rodičů mohou celý proces sanace 

rodiny zkomplikovat. Tato odborná pomoc vyžaduje intenzivní a aktivní spolu-

práci řady odborníků z různých oborů, bez čehož nelze dojít k úspěšnému cíli."65 

                                                 
63Drogy: otázky a odpovědi: [příručka pro rodinné příslušníky a pomáhající profese]. Vyd. 1. 

Praha: Portál, 2007. 198 s. Rádci pro zdraví. ISBN 978-80-7367-223-2. str. 11 
64Drogy: otázky a odpovědi: [příručka pro rodinné příslušníky a pomáhající profese]. Ref.2, str. 
112 
65PRESLOVÁ, I. et al. Manuál práce s dětmi drogově závislých klientů: komplexní program 

péče o dítě závislých matek o. s. Sananim. Ref.3, str. 8 
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6 Zaměření a realizace praktické části 

 Praktická část bakalářské práce obsahuje zpracované kazuistiky. Ján Hučík a 

Alena Hučíková, jež jsou autory knihy Kazuistika v sociálnej práci, mne inspi-

rovali ke zpracování jednotlivých kazuistik, s kterými jsem byla seznámena bě-

hem odborných praxí na jednotlivých OSPOD v Praze. 

Podle zmíněných autorů kazuistika není do dnes jasně definovaná. Nejčastěji 

je odvozovaná z latinské slova casus (případ, událost, náhoda). Původ slova case 

study pochází z angličtiny a označuje se jako případová studie. Pro potřeby so-

ciální práce je kazuistika definovaná jako vědecká, převážně kvalitativní me-

toda, která spočívá v dlouhodobém a podrobném zkoumání pracovního postupu, 

pravdivého opisu a rozboru konkrétního případu. Čím více máme údajů, tím 

máme větší možnost pro zpracování kvalitní kazuistiky, na základě které se mů-

žeme přiblížit k poznání příčin problému klienta, čímž zkvalitníme i práci s kli-

entem.66 

 Zaměřila jsem se na rodiny, kde se vyskytuje drogově závislý rodič s trvalým 

bydlištěm v Praze. Ze zákona jsou děti těchto rodičů vedeni na úřadech přísluš-

ných městských částí na oddělení sociálně-právní ochrany dětí. Veškeré infor-

mace pocházejí ze studia spisové dokumentace. Informace ke zpracování kazu-

istik jsme získala během odborných praxí. Cílem praktické části je dokumentace 

postupů OSPOD při práci s dětmi závislých rodičů v praxi a návrh případných 

dalších opatření. Domnívám se, že tento způsob zpracování praktické části 

umožní hlubší náhled na problematiku práce OSPOD s rodinami ze závislým 

členem. 

 

                                                 
66HUČÍK, Ján a HUČÍKOVÁ, Alena. Kazuistika v sociálnej práci. Vyd. 2. Bratislava: Vysoká 
škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, 2010. 203 s. ISBN 978-80-89271-66-5. str. 51-

52 
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6.1 Kazuistiky 

6.1.1 Kazuistika A 

Jméno: Ema a Eliška 

Věk: 6. měsíců 

Pohlaví: ženské 

Rodinná anamnéza: 

Půlroční dvojčata Ema a Eliška jsou dcery paní Ivany, která byla v minulosti 

závislá na návykových látkách (dále jen NL) – heroinu. V současné době je na 

substituční léčbě. Otec o nezletilé nejeví zájem a otcovství nebylo prozatím pro-

kázáno. V době kdy byla paní Ivana bezdětná, prožívala nepříznivé životní situ-

ace, které vyvrcholily porušením zákona a umístěním do výkonu trestu a odnětí 

svobody. Následně se léčila v psychiatrické léčebně. Matka dětí je taktéž v evi-

denci sociálního kurátora, kterého naposledy navštívila před rokem. Paní Ivana 

dlouhodobě dochází do organizace Remedis, kde je ji vydávaná substituce a je 

pravidelně testovaná na NL. Pozitivně se také jeví skutečnost, že v porodnici 

byla zjištěna pouze přítomnost právě podávaného subutexu, tedy látky, která se 

používá jako součást odvykací léčby narkomanů. Ivana vede společnou domác-

nost s přítelem, který ji s péčí o děti pomáhá. V rodině rovněž s péčí o nezletilé 

vypomáhá babička, matka Ivany. V případě, že bude mít pochybnosti o péči 

matky k nezletilým, přislíbila okamžité oznámení. Rodina bydlí v pronajatém 

bytě. Během šetření bylo vždy uklizeno a čisto. Dle pracovníků zázemí odpovídá 

potřebám nezletilým. 

Na základě žádosti přijaté z nemocnice, kde proběhl porod prvorodičky, se 

navázala spolupráce OSPOD s nezletilými a matkou. Bylo sděleno, že porodila 

matka závislá na návykových látkách a je třeba zajistit odborné vyjádření, zda je 

možné matku s dětmi propustit do domácí péče. 

 

 



44 

 

Osobní anamnéza: 

U nezletilých nebyl po narození potvrzen abstinenční syndrom. I z toho dů-

vodu se dalo uvažovat o tom, že budou propuštěny s matkou ihned do domácí 

péče. V současné době je jejich zdravotní stav velmi dobrý. Prozatím nebyly 

zjištěny žádné zdravotní a vývojové komplikace. Ema a Eliška jsou v celodenní 

péči matky a jsou zcela závislé na její péči. 

Status praesens:*67 

V rámci sociálně-právní ochrany dětí pracovníci OSPOD opakovaně prošet-

řili poměry nezletilých. Dále probíhá spolupráce s organizacemi a lékaři, které 

matka s dětmi pravidelně navštěvuje. OSPOD doporučil matce navázat také spo-

lupráci s o.s. Letní dům, kde bude taktéž pravidelně docházet. Spolupráce byla 

poté úspěšně zahájena. Během šetření v místě bydliště nezletilých bylo prozatím 

vždy zjištěno, že péče matky o děti je velmi dobrá. Na péči se také stále podílí 

babička, matka Ivany a přítel paní Ivany, kteří jsou taktéž psychickou podporou 

matky, která je nezbytná pro stabilitu rodiny. Zázemí Emy a Elišky se jeví pro-

zatím jako dostačující. Naopak finanční situace rodiny je značně nepříznivá. Je-

likož je přítel matky v současné době nezaměstnaný, prozatím žijí z naspořených 

peněz a jsou finančně zajištěni sociálními dávkami. Během rozhovoru s pracov-

níky byla vždy vidět snaha z obou stran o zvýšení rodinného příjmu hledáním 

nového zaměstnání. Vyžádané lékařské zprávy potvrzují pečlivou péči celé ro-

diny a dobrý zdravotní stav dětí. Dle dosavadních informací paní Ivana zvládá 

běžné formy sociálního kontaktu, je milá, zdvořilá. Řídí se pokyny lékaře a péči 

o dcery zvládá velmi dobře. Od narození nezletilých nebylo zjištěno závažné 

ohrožení dětí. Jako nebezpečná se jeví pouze minulost matky. Aktuálně je dle 

OSPOD nutné dbát na zvýšenou pozornost: péče o dvojčata, která klade velké 

nároky, matčina minulá drogová závislost a velmi důležité je také zaměření pra-

covníku na finanční stabilitu rodiny. 

                                                 
67*současný stav 



45 

 

Stanovené cíle: 

OSPOD si stanovil následující cíle: 

• abstinence matky – pravidelné docházení matky do doléčovacího zaří-

zení Remedis, OSPOD bude pravidelně informován o průběhu léčby 

• dohled nad péči matky o nezletilé – pravidelné sociální šetření a dodr-

žení navázání spolupráce s o.s. Letní dům 

• zajištění pravidelné lékařské péče o nezletilé – pravidelné vyžadování 

zpráv od lékařů a zvýšený dohled nad rodinou 

Prognóza: 

Oddělení sociální-právní ochrany dětí se zaměří na pozornost v oblastech pře-

devším péče o dvojčata, která klade na rodinu velké nároky. Dále je důležité mít 

pod kontrolou matčinu závislost, která by mohla závažně ohrozit vývoj dětí. Za 

důležité se také považuje kontrola finanční stability rodiny. V konkrétním pří-

padě se považuje za samozřejmé abstinence matky, která souhlasí s pravidelným 

docházením do Remedisu. Ošetřující lékaři budou informovat OSPOD o jejich 

spolupráci. Nadále je nutné uskutečňovat dohled nad péčí matky o nezletilé v 

domácnosti, formou pravidelného sociálního šetření. Během dohledu je rodina 

povinna docházet do o.s. Letního domu pravidelně jednou za týden. Zvýšený 

dohled nad rodinou je v současné době nutný a jeho délka je závislá na spolu-

práci rodiny s OSPOD a ostatními organizacemi, které monitorují celou problé-

movou situaci. Budoucnost rodiny závisí na matce a průběhu její léčby, která je 

v současné době úspěšná. 

 Diskuze: 

Při práci s rodinou A, OSPOD využil postupy: přijal žádost z nemocnice o 

prošetření rodiny z důvodu drogové závislosti matky. Dále byl navázán kontakt 

s rodinou a spolupráce s dalšími odborníky. OSPOD prošetřil poměry nezleti-

lých. Pro nezletilé bylo doma vše připraveno. Podle Jiřího Kovaříka a Hany Pa-
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zlarové (viz. str. 16) by se měl sociální pracovník během šetření zaměřit přede-

vším na biologické potřeby dítěte. Zda vyrůstá v čistém prostředí, v teple a nic 

ho neohrožuje. V této rodině bylo prokázáno, že dochází k naplňování potřeb u 

dětí a nachází se v bezpečí, navzdory k závislosti matky, která se momentálně 

léčí. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí zdůrazňuje (viz. str. 16), že hlavním 

způsobem řešení situace ohroženého dítěte má být ozdravění rodinného pro-

středí, což je v tomto případě také dodržováno. 

Z mého pohledu je jednáno s ohledem na blaho a zájem dětí. Pozitivně hod-

notím bezproblémovou a motivovanou spolupráci rodiny. Podle Insoo Kim Ber-

gra a Mariny Barnardové (viz. str. 29) je tato spolupráce s rodinou velmi důležitá 

a je považována za základní prvek, který může vézt k pozitivní změně.  Taktéž 

zvýšený dohled nad rodinou vnímám jako nezbytný, z důvodu stále nejisté bu-

doucnosti matky, jež byla závislá na návykových látkách. Myslím si, že je 

opravdu nutné podporovat paní Ivanu v jejím odhodlání přestat užívat návykové 

látky. Také by se měly zjistit představy a plány partnera, otázky ohledně případ-

ného přiznání otcovství, finančního zajištění rodiny a představách o vztazích k 

dětem ze strany přítele matky. Je důležité brát v úvahu, že při práci s rodinami 

se členem závislým na návykových látkách je velmi důležitý multidisciplinární 

přístup, který v tomto případě ze všech stran funguje. I přesto, že případ je v 

řešení OSPOD krátkou dobu, situace rodiny je kvalitně prošetřena a spolupráce 

rodiny se prozatím jeví jako velmi dobrá. 

 

6.1.2 Kazuistika B 

Jméno: Tereza 

Věk: 3. roky 

Pohlaví: žena 

Rodinná anamnéza: 
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Matka (Jana) byla v nemocnici, kde porodila svou dceru známá jako osoba 

drogově závislá, která má sklony k násilnému a vulgárnímu chování. Paní Jana 

je již matkou dvou dětí, které kvůli své minulosti nemá ve své péči. Jedno z 

těchto dětí dala po porodu k adopci a druhé je v pěstounské péči. Přítel (otec 

nezletilé) žije s paní Janou a babičkou (matka otce) v jedné domácnosti. Po po-

rodu Terezky byly provedeny testy. V moči však nebyly zjištěny návykové látky. 

Zdravotnímu personálu bylo oznámeno od jiné pacientky, že byla paní Janou 

přinucena odevzdat pro toxikologické vyšetření svou moč. Vzhledem k zmíně-

ným skutečnostem bylo požádáno OSPOD o převzetí nezletilé do sociální péče. 

Spis nezletilé je veden v evidenci OSPOD již tedy od jejího narození. 

Osobní anamnéza: 

Terezka měla po porodu vážné komplikace. Musela být přeložena do nemoc-

nice. Zdravotní komplikace byly vázané na drogovou závislost matky. Jiné zdra-

votní komplikace nebyly zjištěny. 

Status praesens: 

Před odchodem z nemocnice do domácího prostředí bylo potřeba prošetřit 

prostředí, kde by měla Tereza vyrůstat. Veškerá nutná výbava byla připravena v 

naprostém pořádku. Otec projevil zájem o péči o dceru a věřil, že s paní Janou 

vše zvládnou. Na druhé straně babička nezletilé viděla od začátku situaci takto: 

Paní Jana často odchází z domova, myslí si, že vždy opět spadne do užívání per-

vitinu. Jako závažné vnímá také to, že veškeré dávky prohraje v automatech. 

Celá situace se jeví jako závažná. Rodiče byli několikrát sociálním pracovníkem 

poučeni, že v případě nebudou-li plnit rodičovskou zodpovědnost, lze uplatnit 

návrh u soudu na úpravu poměru nezletilé Terezy. Babička bere na vědomí, že v 

případě těchto problémů, může uplatnit návrh na svěření nezletilé do své péče. 

Jelikož rodiče chtějí této situaci předejít, jako nutná se jeví kooperace, která byla 

hned poté zahájena s organizací DROP IN. Testy jsou prováděny 1x za tři měsíce 

a také paní Jana musí docházet pravidelně každých 14 dní na terapeutické sezení. 
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Nežádoucí situace vyvrcholila narozením další dcery, Kateřiny. Matka při pře-

vozu do nemocnice přiznala, že během těhotenství užívala drogy. Narozené dítě 

projevovalo abstinenční příznaky. Souhlas k propuštění nezl. Kateřiny do do-

mácí péče byl navrhnut pouze za přítomnosti otce. Celá situace této rodiny je 

velice komplikovaná. Otec má zájem se o nezletilé starat. Šetření, která v rodině 

probíhají, potvrzují vhodné domácí prostředí a řádnou péči. Paní Jana přiznává 

užívání drog během těhotenství, kdy čekala dceru Kateřinu. Zároveň si je vě-

doma akutní léčby závislosti, která bude monitorovaná. Pokud by nebyla 

schopna léčbu podstoupit a dodržovat stanovená pravidla, bude nutné uplatnit 

návrh na svěření Terezy a Kateřiny do péče otce. 

Stanovené cíle: 

• matka bude pravidelně docházet na specializované pracoviště k odbě-

rům, aby prokázala, že drogy neužívá, na dětech ji záleží a je schopna se 

o ně postarat 

• navázaní spolupráce s DROP IN 

• zajištění pravidelné lékařské péče o nezletilé – pravidelné vyžadování 

zpráv od lékařů a zvýšený dohled nad rodinou 

Prognóza: 

Případ, který je v šetření již tři roky, je opravdu komplikovaný. I přesto, že 

rodiče i rodina spolupracují s OSPOD, situace se v současné době zhoršuje. 

Matka neustále slibuje abstinenci a řádné léčení. Spolupracuje sice s organiza-

cemi, které ji byly doporučeny, ale během posledního těhotenství opět užila ná-

vykovou látku. Stabilitu rodiny drží otec a jeho matka, kteří stále věří v absti-

nenci paní Jany. O nezletilé je řádně postaráno. Pokud by matka opět spadla do 

užívání návykových látek a přestala se o děti starat, bude se okamžitě jednat o 

svěření obou dcer do péče otce, jak již bylo výše řečeno. Nyní je pravidelně pro-

váděno šetření v rodině. Důležité je, že je o děti stále dobře postaráno. Během 

šetření je vždy uklizeno, čisto a děti mají vždy úsměv na tváři. Péče babičky a 
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otce je na výborné úrovni. Matka se vždy snaží, bohužel to ale prozatím nedo-

táhla do úspěšného konce. OSPOD zvažuje míru nebezpečí nezletilých za pří-

tomnosti drogově závislé matky, která od rodiny neustále odchází. 

Diskuze: 

Při práci s rodinou B, OSPOD postupoval následovně: na základě žádosti při-

jaté z nemocnice, navázal OSPOD spolupráci s matkou a nezletilou. Poté byla 

navázaná spolupráce s odborníky, zabývající se drogově závislými a lékaři. Bě-

hem šetření bylo vždy vše v naprostém pořádku, na čemž měl podíl zejména otec 

nezletilých a jeho matka. Paní Jana se neustále vrací k užívání návykových látek 

a utíká od rodiny. Podle Polanského a jeho kolegů (viz. str. 14) existují charak-

teristiky, které jsou typické pro rodiny zanedbávající péči o dítě. Domnívám se, 

že některé z nich můžeme pozorovat u paní Jany – špatně zvládá provoz domác-

nosti, vše závisí na otci a na babičce. Jelikož s dětmi netráví dostatek času, poz-

ději se může také objevit absence autority. A v neposlední řadě nezvládá řešit 

konflikty. Z toho vyplývá, že podle zmíněných autorů jednoznačně zanedbává 

péči o své děti. Jedná se o velmi komplikovaný případ. Podle Věry Bechyňové 

a Marty Konvičkové (viz. str. 25) je vhodné v těchto situacích svolat případovou 

konferenci. Společné setkání rodiny a všech zapojených odborníků by mohlo 

pomoci k porozumění závažné situace a nalezení optimálního řešení pro rodinu. 

Dle mého názoru je důležité neustále promýšlet, co je pro nezletilé nejlepší. 

Zvýšený dohled nad rodinou je samozřejmostí. Jako pozitivní vnímám péči otce 

Terezky a Kateřiny, kterému se vším vypomáhá jeho matka. Na matku nezleti-

lých již nahlížím s nejistotou. Její snahy končí vždy zhoršením situace. Domní-

vám se, že by bylo vhodné po dalším sledování rodiny již opravdu zvážit svěření 

obou dcer do péče otce, v případě, že z jeho strany bude vše v pořádku. V tomto 

případě se tedy sociální pracovník musí již rozhodovat, zda pro děti nebude lepší, 

když budou matce odebrány. Podle Mariny Barnardové (viz. str. 33) je klíčovou 

otázkou pro OSPOD zda je matka schopna naplňovat potřeby dětí, pečovat o ně 
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a také zajišťovat jejich bezpečnost. V tomto případě souhlasím s autorkou, že 

paní Jana kvůli svému zaujetí k drogám momentálně není schopna zmíněné po-

žadavky naplnit. Dále se velmi často projevuje velmi vulgárně a agresivně, so-

ciální pracovník by měl také dodržovat bezpečností opatření při kontaktu s mat-

kou nezletilých, které blíže specifikuje autorka Tereza Gardinerová (viz. str. 27) 

 

6.1.3 Kazuistika C 

Jméno: Markéta 

Věk: 4. roky 

Pohlaví: žena 

Rodinná anamnéza: 

Matka (Marie) poprvé užila pervitin asi v sedmnácti letech, neužívala ho ně-

jak pravidelně, asi jednou za tři měsíce, několikrát i injekčně. Naposledy ho užila 

asi ve třetím měsíci těhotenství. Matka Marie vedla zahálčivý život, brala drogy 

a byla zbavena rodičovské odpovědnosti. Otec Marie zemřel na následky užívání 

drog. Vychovávala jí babička, která ji měla v pěstounské péči. Babička, která 

Marii vychovávala, žije v domově pro seniory, tudíž nemá podmínky, aby mo-

mentálně svou vnučku finančně a bytově zajistila. V době těhotenství matka ne-

zletilé žila na ulici. Marie je svobodná, nezaměstnaná, vzdělání má základní. 

Otec Markéty není zapsán v rodném listě a dle získaných informací je ve výkonu 

trestu odnětí svobody za neplacení výživného (má již dvě děti, o které se nestará) 

a výtržnictví. Jelikož byla po porodu matka Markéty ve velmi špatném zdravot-

ním stavu, uvažovalo se o svěření Markéty do péče paní Milady – matky otce. 

Poté bylo zjištěno, že paní Milada byla pravomocně odsouzena za vraždu a nyní 

je podmínečně propuštěna z výkonu trestu. Jedná se o velmi složitou rodinnou 

situaci. Není nikdo, kdo by se o nezletilou postaral. 
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Osobní anamnéza: 

Markéta se narodila s příznaky abstinenčního syndromu novorozence. Jiné 

zdravotní komplikace nebyly zjištěny. Po narození byla přemístěna do péče ko-

jeneckého ústavu. Matka nezletilé mezi tím podstoupila léčbu. O několik měsíců 

později byla matka s dítětem přemístěna do dětského centra s komplexní péčí. 

Paní Marie v té stejné době zahájila intenzivní léčbu v Sananimu. Markéta od 

malička prospívala velmi dobře, dle lékařských zpráv je řádně proočkovaná a na 

prohlídky chodila matka s dcerou řádně. 

Status praesens: 

Nezletilá od svého narození vystřídala spousty zařízení. Poté byla uskuteč-

něna případová konference. Cílem setkání bylo posouzení situace dítěte, vytvo-

ření individuálního plánu péče o dítě, na kterém pracují všechny zapojené strany 

a dále přijetí vhodného opatření nebo závazného rozhodnutí – v případě, že 

matka úspěšně dokončí léčbu v Sananimu, bude ji nezletilá svěřena do péče.  Na 

základě rozhodnutí byla nezletilá svěřena do péče matky a nad její výchovou byl 

stanoven soudní dohled, který vykonával OSPOD. Matka s dítětem žila v azylo-

vém domě a poté ji byl přidělen obecní dům. Matka se k dítěti chovala láskyplně 

a velmi se Markétě věnovala. Matka je jedinou blízkou osobou nezletilé. Mar-

kéta prospívala velmi dobře a její vývoj odpovídal věku. O několik měsíců poz-

ději se matka dopustila opuštění dítěte a tím ji vystavila nebezpečí, které mohlo 

mít za následky ohrožení zdraví a život dítěte. Matka tím ve svých rodičovských 

kompetencí zklamala, vystavila nezletilou velkému riziku, opět se začala stýkat 

se závadovými osobami a přiznala návrat ke zneužívání drog. Nyní je Markéta 

na základě předběžného opatření umístěna v dětském centru. 

Prognóza: 

Matka se snaží celou situaci řešit. Souhlasí s tím, že nastoupí na detox a ná-

sledně opět do Sananimu. Na základě vlastního výběru, dochází do Redemisu k 
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psychologovi. I přesto, že poprvé užívání drog přiznala, všechny doložené vý-

sledky toxikologie jsou negativní. Již v minulosti měl OSPOD u stejného lékaře 

podezření, že dodává nesprávné výsledky a tím podporuje drogově závislé 

matky. Matka odmítá navštěvovat jiného lékaře. Dále matka OSPOD sdělila, že 

nemůže nastoupit do dětského centra a do Sananimu, jelikož by přišla o bydlení 

a tím i o zázemí Markéty. OSPOD matce zdůraznil, že pokud nenastoupí na de-

tox a následně do některého specializovaného zařízení, nebude ji dcera vrácena 

do péče. U Marie je vážné podezření ze zneužívání drog, v rodině není nikdo, 

kdo by zajistil péči o nezletilou Markétu. 

Diskuze: 

Při práci s rodinou C OSPOD využil následující postupy: I v tomto případě, 

OSPOD přijal žádost z nemocnice, kdy závislá matka porodila. Jelikož se u na-

rozené objevil abstinenční syndrom, byla přeložena do kojeneckého ústavu. 

Podle Mariny Barnardové (viz. str. 18) mají pevné citové vazby zásadní význam 

pro rozvoj a výchovu dětí. V případě, že u rodiče převládá zájem o drogu, do-

chází k vážnému narušení náklonnosti. Autorka považuje za zvlášť obtížné vy-

tvoření rodičovské vazby tam, kde se dítě narodí s drogovou závislostí, což je 

případ nezletilé Markéty, která je od narození neustále umísťována do ústavní 

péče. 

Za důležitý krok považuji nastoupení matky k léčbě závislosti. OSPOD byl o 

průběhu léčby dostatečně informován. Dále si pravidelně vyžadoval informace 

od ošetřujícího lékaře nezletilé. Nezletilá vystřídala od narození spoustu zaří-

zení. Jelikož se matka úspěšně léčila, OSPOD uvažoval o svěření nezletilé do 

péče matky. Poté se uskutečnila případová konference. Cílem setkání bylo po-

souzení situace dítěte, vytvoření individuálního plánu a dále přijetí vhodného 

opatření- pokud matka dokončí léčbu, bude ji nezletilá svěřena zpět do péče. 

Dále OSPOD pomohl matce s vyřízením sociálních dávek a v oblasti bydlení, 

což je podle Oldřicha Matouška (viz. str. 22) taktéž důležitá součást sanace. Poté 
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probíhaly opět pravidelné návštěvy v rodině, nedocházelo k žádnému pochybení. 

Poté co matka zklamala, dopustila se vážných činů a opět začala užívat návykové 

látky, byla Markéta na základě předběžného opatření umístěna v dětském centru. 

Můžeme si zde všimnout situací, kdy už není možné využívat sanaci – bylo zjiš-

těno špatné zacházení ze strany matky, nezletilé se ocitla v nebezpečí a matka 

vrátila k užívání drog a odmítá léčbu. Těmto situacím se věnuje Věra Bechyňová 

a Marta Konvičková (viz. str. 23). 

Dle dosavadních informací si myslím, že hrozí dlouhodobý pobyt v ústavním 

zařízení. Ovšem pro zdárný vývoj, je nutné, aby dítě vyrůstalo v rodinném pro-

středí. Zde by se dalo uvažovat o návrhu na zařazení Markéty do zprostředkování 

náhradní rodinné péče - pěstounské péče. Jedná se o velmi komplikovaný případ. 

Bohužel Markéta nemá takové možnosti, jako děti z předchozích kazuistik. V 

rodině není nikdo, kdo by se o ni mohl dostatečně postarat. Tento případ pouka-

zuje i na možnou nespolupráci s dalšími odborníky, lékař celý případ jedno-

značně komplikuje. Poslední měsíce matka nezletilé odmítala komunikaci se so-

ciálním pracovníkem. Jelikož se jedná o narušení důležitého faktoru, který ovliv-

ňuje výkon OSPOD, sociální pracovník profesionálně usoudil, že bude vhodné 

případ předat. Zde vnímán využití dvou rovin jak doporučuje Terezie Pemová a 

Radek Ptáček (viz. str. 26), a to na úrovni profesní role a taktéž na úrovni ryze 

lidské. Domnívám se, že v tomto případě bylo využity všechny možné postupy. 

 

6.1.4 Kazuistika D 

Jméno: Dominik 

Věk: 15. let 

Pohlaví: muž 

Rodinná anamnéza: 

Dominik je narozen ze třetího těhotenství. Oba jeho sourozenci žijí mimo ro-

dinu. S výchovou Dominika pomáhá babička, matka matky Dany nezletilého, již 
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od jeho narození. Paní Dana od 13. let měla potíže s alkoholem. Vracela se domů 

po nocích s cizími muži. Poté byla umístěna do diagnostického ústavu. Když si 

ji pak vzala její matka zpět domů, problémy s alkoholem a experimentování s 

drogami se vrátilo. Matka přiznává sebevražedné sklony, které skončily po na-

rození prvního dítěte. Nikdy se neléčila. Podle výpovědí babičky se nestarala ani 

o jedno dítě, celé dny je hlídala ona. Otec Dominika vyrůstal v úplné rodině, bez 

výskytu problémů. Manžele žijí společně v rodinném domu na vesnici. Když 

Dominik nastoupil do první třídy, přespával každý den u babičky. Prý proto, že 

z domova to měl daleko do školy. Dominik byl svěřen babičce do pěstounské 

péče, kde pracovníci OSPOD uskutečňovali pravidelné kontroly. Rodiče Domi-

nika navštěvovali zřídka. Paní Dana se svou matka má nevyřešené problémy, 

které nevhodně řeší před Dominikem. Chlapec často vypráví o své matce jako o 

"alkoholičce, která neustále pije víno a je zlá". 

Pěstounská péče byla zrušena - žádost podala matka nezletilého. Následně byl 

nezletilý umístěn na návrh OSPOD do dětského domova. V současné době je 

nezletilý opět v domácí péči, svých rodičů. 

Osobní anamnéza: 

Vývoj Dominika probíhal bez nápadností. Důležité poznatky OSPOD získal 

během spolupráce s dětským domovem, kam byl Dominik umístěn. Zpočátku se 

choval ke slabším dětem nadřazeně, arogantně a agresivně. Vychovatele slovně 

urážel a zesměšňoval před ostatními dětmi. Také byly zpozorovány špatné stra-

vovací návyky, Dominik měl zájem jen o sladké, ostatní potraviny odmítal. 

Podle učitelů měl chlapec zanedbané základy. Babička nechávala chlapce dělat, 

to co sám chtěl. Nejčastěji seděl doma u babičky u počítače a hrál hry. Během 

pobytu v dětském domově se ovšem ve škole velmi zlepšil a to především díky 

individuálnímu přístupu vychovatelů, kteří se s ním připravovali do školy až dvě 

hodiny denně. Bohužel se zatím nepodařilo napravit chlapcovo špatné chování 

k ostatním dětem. 
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Status praesens: 

Případ je velmi komplikovaný. Celou situaci zhoršila nespolupráce s matkou 

a babičkou. Matka volala sociální pracovnici v podnapilém stavu několikrát za 

den, dle informaci z dětského domova to bylo stejné i v jejich případě. Dominika 

chtěla k telefonu i v ranních hodinách, kdy ještě spal. Taktéž babička přestala 

spolupracovat. Do dětského domova chodila i v nedomluvený čas, slovně napa-

dala pracovníky a před Dominikem i jeho matku. Chlapec začal mít opět pro-

blémy ve škole. Celá situace ho nepříznivě ovlivnila. Na základě znaleckých po-

sudků vyplývá, že babička nezletilého má k vnukovi nejspíš silnou emoční 

vazbu, ale na jeho výchovu už nestačí. Dominik selhává ve svých povinnostech, 

babičku již prakticky nerespektuje. Také konfliktní a dlouhodobě napjaté vztahy 

babičky s oběma rodiči dítěte hovořily proti svěření vnuka do její výchovy. V 

neposlední řadě babička již není v psychosomatické kondici, která by umožňo-

vala zvládat náročné situace, které se během dospívání mohou u Dominika do-

stavit. Oba rodiče i přes jisté výhrady by mohli situace lépe zvládat. Prošetření 

poměrů v rodině dopadlo velmi dobře. Barák byl čistý, pěkně vybavený a Do-

minik měl připravený vlastní pokoj. Znalci se dále domnívají, že i přes krátko-

dobost ústavního pobytu se jeví jako prospěšný a bylo by již možno doporučit 

svěření Dominika do výchovy vlastních rodičů. Za nezbytný se považuje pravi-

delný a důsledný dohled OSPOD nad výchovou nezletilého. 

Po svěření Dominika do péče rodičů, se začaly objevovat závažné problémy. 

Nezletilý ve škole nespolupracuje, napadá spolužáky, domů se vrací ve večer-

ních hodinách. Během rozhovorů s námi nespolupracuje, má problémy s komu-

nikací. Několikrát prý přišel opilý, Dominik to popírá. Naopak stále mluví o 

matce a alkoholu. Prý není den, kdy by nepila. Otec si s ní prý taky občas dá. 

Dominik jinak o otcovi nechce vůbec mluvit. Babičku má nejraději, ale bydlet s 

ní už nechce. Během neohlášeného šetření byla matka přistižena v opilém stavu. 

Sama přiznala, že situaci nezvládá. Svůj problém nevnímá natolik vážný, aby 
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podstoupila léčbu. Během individuálního rozhovoru otec přiznává, že jeho žena 

je závislá na alkoholu. Pije opravdu každý den a přestala chodit do práce. Záro-

veň oba přiznávají, že Dominika nezvládají. OSPOD doporučuje navázat spolu-

práci s psychologem a dalšími odborníky, kteří by rodině mohli pomoc s výcho-

vou Dominika. OSPOD také doporučuje matce zabývat se jejím přístupem k al-

koholu. Sociální pracovnice předává důležité informace a kontakty. 

Prognóza: 

Dominik se jeví jako problémové dítě. Po svěření do péče rodičů se situace 

značně zhoršila. Matka přiznává větší konzumaci alkoholu. Podle nezletilého je 

matka opilá každý den. Paní Dana svůj problém nevnímá jako vážný, nevidí dů-

vod, proč by se šla léčit. Jelikož oba rodiče přiznávají, že své dítě nezvládají, 

budoucnost této rodiny se jeví velmi nejistě. Při dalším selhání by bylo nejspíš 

nutné Středisko výchovné péče. 

Diskuze: 

OSPOD začal pracovat s rodinou na základě podnětů od babičky nezletilého, 

který byl později svěřen do pěstounské péče. V dokumentaci jsem bohužel ne-

našla žádné informace o spolupráci se školou, kterou nezletilý navštěvoval. 

Myslím si, že tyto informace by dříve odhalily Dominikovo chování. Naopak 

velmi pozitivně se jeví spolupráce s příslušným dětským domovem, odkud vždy 

přicházely podrobné informace o Dominikovi i jeho rodině. Myslím si, že v 

rámci přípravy nezletilého na návrat domů se měla uskutečnit případová konfe-

rence, kterou v tomto případě doporučuje Věra Bechyňová a Marta Konvičková 

(viz. str. 25). Vyhodnocení situace dítěte a rodiny všemi účastníky je důležitým 

pokladem, který v tomhle případě postrádám. Během hodnocení rodiny je velmi 

důležité zhodnotit kvalitu vazby mezi dítětem a pečující osobou. Z mého po-

hledu zde tato vazba chybí. Dominik byl zvyklý vyrůstat s babičkou. Rodiče 

nevnímá jako autoritu a je vůči ním chladný. Wegscheider – Cruse popsal něko-
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lik typických reakci dětí na závislost u rodičů (viz. str. 19). Dominika bych ozna-

čila jako Ztracené dítě a Černou ovci. Během rozhovorů se sociální pracovnicí 

nekomunikoval. Bylo by vhodné mu věnovat dostatečnou pozornost, na kterou 

není zvyklý. To potvrzuje i Dominikovo zlepšení v dětském domově, kde mu byl 

dán individuální přístup. Dále si myslím, že se ocitá v chaosu a neporozumění. 

Podle rodičů přišel domů několikrát pod vlivem alkoholu a ve škole je často 

agresivní. Upozorňuje na sebe delikventním chováním. Je třeba posilňovat jeho 

sebevědomí a samozřejmě je nutné překonat návykový problém u matky. Do-

mnívám se, že by zde  měla být využita metodika SIDRO, vypracovaná Oldři-

chem Matouškem a Hanou Pazlarovou (viz. str. 35), která by důkladně posoudila 

Dominika ve všech aspektech jeho života. Domnívám se, že by bylo vhodné sle-

dovat především jeho psychický stav a vývoj rozumových schopností, sociální 

vývoj, jeho situaci ve škole a v mimoškolních aktivitách. Také by bylo vhodné 

zaměřit se na vztahy i mimo rodinu. Poté by se zhodnotili zdroje a rizika, které 

by pomohli nalézt vhodné řešení. Podle doporučení autorů bych dle uvážení po-

stupovala taktéž u hodnocení rodičů. Především vnímám jako nutné se zaměřit 

na jejich náhled na Dominika a rodičovství. 

OSPOD matce předal informace a kontakty na zařízení, které by ji pomohly 

s vyřešením její situace s nadměrným užívání alkoholu. Můžeme zde vidět, jak 

je obtížné navázat spolupráci, když matka nevidí situaci jako problémovou. Jiří 

Dunovský a kol. (viz. str. 37) považují za zásadní krok pokusit se o to, aby si 

rodiče své rizikovosti byli vědomi. To je podle autorů možné zajistit právě for-

mou dodání informací, poučováním, nabídkou pomoci a ukázat cestu k uspoko-

jivému řešení pro všechny strany. Sociální pracovník by měl tedy najít způsob, 

jak Dominikovo matce pomoc problém rozpoznat a najít možné řešení. Matčino 

léčení závislosti by pomohlo posílat rodinné vazby a hlavně její vztah s Domi-

nikem. Pokud se to nepodaří, zvážila bych Dominikovo oddělení od rodičů, dle 

mého názoru by to nebylo v rozporu s jeho nejlepšími zájmy. 
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Závěr 

 V bakalářské práci na téma „Postupy OSPOD při práci s rodinami se členem 

závislým na návykových látkách" jsem se pokusila teoreticky popsat situaci ro-

diny, kde se vyskytuje rodič závislý na návykových látkách a také jsem nastínila 

postupy, které jsou vodítkem pracovníkům OSPOD pro tyto případy. Po nastu-

dování odborné literatury jsem zjistila, že v současné době neexistují bližší spe-

cifika práce s rodiči, kteří zneužívají návykové látky. Z pohledu zákona je dítě 

drogově závislé matky vnímáno jako týrané, zanedbávané či zneužívané.  I přes-

tože, podle odborníků rodič pod vlivem návykových látek není schopný dosta-

tečně vnímat potřeby svého dítěte, neexistuje jednotný názor na to, zda rodiče 

jsou, či nejsou s ohledem na své užívání návykových látek schopni zajistit do-

statečnou péči o své dítě. Domnívám se, že bližší kritéria pro tuto cílovou sku-

pinu by mohly sociálním pracovníkům pomoc při postupech, které jsou důležité 

pro záchranu dětského života. 

 Pro tuto práci je zásadní praktická část, ve které kazuistiky umožňují náhled 

na postupy OSPOD při práci s rodinami se členem závislým na návykových lát-

kách v praxi. Ve všech kazuistikách se objevují závislé matky, ve třech případech 

na nelegálních drogách a v poslední kazuistice je matka nezletilého závislá na 

alkoholu. Poslední kazuistiku jsem vybrala záměrně. Chtěla jsem na ní poukázat, 

že závislost rodiče na alkoholu je stejně závažná jako závislost na nelegálních 

drogách. Jelikož jsem se v teoretické části dozvěděla, že děti drogově závislých 

rodičů vykazují významně lepší prognózu než děti rodičů alkoholiků, zajímalo 

mě, jak se liší postupy práce a řešení této rodinné situace. Došla jsem k závěru, 

že je mnohem obtížnější problém identifikovat a člena rodiny motivovat k léčbě. 

Při práci s rodinou, kde se vyskytuje rodič závislý na návykových látkách je 

pro OSPOD důležité rizika odhalovat, poznávat a především je mít pod kontro-

lou. Jako specifikum práce OSPOD s rodinami, kde se vyskytuje závislý rodič, 
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vidím především to, že pomoc potřebuje nejen dítě, ale také rodič. OSPOD je 

schopen závislému rodič dodat informace, poučení, nabídku pomoci a také uká-

zat cestu k uspokojivému řešení pro všechny zapojené strany. Z kazuistik je 

zřejmé, že ve většině případech je OSPOD informován z porodnice. Z čehož 

vyplývá další specifikum – spolupráce je zahájena již od narození dítěte. Dále 

také to, že dítě je často na dlouhou dobu odloučené od rodiče, který musí pod-

stoupit léčbu a v mnoha případech se léčení i opakuje. S čímž souvisí možné 

nebezpečí právě v případě, že se rodič vrátí k užívání drog a tím se celý proces 

sanace velmi zkomplikuje. I přesto, že toto selhání je očekávané, při této práci 

považuji za důležité využívat sanaci rodiny, která je zmíněná v teoretické části a 

v praktické části je ve všech kazuistikách aplikovaná, což vnímám velmi pozi-

tivně. Také jsem se přesvědčila o důležitosti mezioborové spolupráce, která v 

praxi ne vždy funguje. 

 Z kazuistik jednoznačně vyplývá, že jednotlivé postupy jsou závislé na indi-

vidualitě každého případu a především na sociálním pracovníkovi. I přesto, že v 

teoretické části se jeví jako nejefektivnější forma plánování případová konfe-

rence, ze čtyř kazuistik byla využita pouze v jednom případě. Dále v Úmluvě o 

právech dítěte je zmíněn nejlepší zájem dítěte, tedy všechny kroky musí být či-

něni s ohledem na jeho nejlepší zájem a blaho. S tím souvisí právo dítěte, žít se 

svými rodiči a udržovat s nimi styky, pokud to není v rozporu s jeho nejlepšími 

zájmy. Na druhé straně stojí právo, které má chránit dítě před užíváním návyko-

vých látek. Postup práce OSPOD s touto cílovou skupinou musí brát v úvahu 

všechny zmíněné skutečnosti, které dle mého názoru nelze jednoznačně vyhod-

notit. Z kazuistik taktéž vyplývá náročnost hodnocení těchto rodin. Jedná se o 

velmi náročnou práci, která vyžaduje zapojení všech odborníků, kteří se mohou 

na uzdravení rodiny podílet. 
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Seznam použitých zkratek 

NL   Návykové látky 

OSPOD  Orgán sociálně-právní ochrany dětí 

PK   Případová konference 

SPOD  Sociálně-právní ochrana dětí 

SP    Sociální pracovník  
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