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Anotace 

Bakalářská práce je zaměřena na výchovné problémy děti a mládeže. V teoretické 

části se seznámíme se základními pojmy jako je rodina, výchova, osobnost, socializace 

a také s vlivy okolního prostředí, kdy všechny tyto složky jsou při výchově a vývoji 

dítěte velmi důležité. Cílem této práce je poukázat na možné determinanty, které mohou 

ovlivnit vývoj dítěte a vést až k výchovným problémům. Dále se seznámíme 

s možnostmi, které můžeme využít, pokud u dítěte nastanou výchovné problémy. 

Vysvětlíme si jakou pozici při výchovných problémech dětí či mládeže zaujímá odbor 

sociálně-právní ochrany dětí, a kdy naopak sociální pracovník musí zasáhnout a dítě 

v rámci jeho ochrany odebrat z nefunkční rodiny a umístit ho například do Dětského 

domova. V praktické části bakalářské práce uvádím kazuistiky, které poukazují na 

výchovné problémy dětí a mládeže a také na znaky, které musí být naplněny pro 

odebrání dítěte z rodiny.  
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Annotation 

 The bachelor thesis is foused on educational problems of children and youth. In 

the theoretical part, we become acquainted with basic concepts such as family, 

education, personality, socialization as well as environmental influences, all of which 

are very important in the upbringing and development of a child. The aim of this work 

is to point out possible determinants that can influence the child's development and lead 

to educational problems. Here are some of the options that we can use if child problems 

arise. We will explain the position of children's and young people's educational 

problems in the Department of Social and Legal Protection of Children and, on the 

contrary, the social worker must intervene and remove the child from the non-

functioning family and place it in the Children's Home, for example. In the practical 

part of the bachelor thesis I present case reports that point to the educational problems 

of children and youth, as well as on the characters that must be fulfilled for the removal 

of a child from the family. 
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ÚVOD 

V mé bakalářské práci s názvem „Děti s výchovnými problémy pod dohledem 

OSPOD. Hranice mezi ponecháním v disfunkční rodině a umístěním v DD.“ 

se seznámíme s výchovnými problémy dětí a mládeže, podíváme se také na složení 

a typy rodin při výchově dětí, které výchovu a osobnost dítěte velmi ovlivňují a také 

na možné dopady, když rodina a okolní prostředí dítěte nesplňuje vhodné podmínky 

pro výchovu dítěte a je nutné na dítě v rodině dohlížet případně jej z takovéto rodiny 

pro jeho dobro odejmout. 

Vzhledem k tomu, že již několik let pracuji, jako sociální pracovník v oboru 

nepojistných sociálních dávek vybrala jsem si toto téma, neboť se s ním velmi úzce 

setkávám každý den. Při této práci jsem se musela naučit pracovat a komunikovat 

s různými typy osob a také rodin. Ve své pozici také úzce spolupracuji s pracovníky 

OSPOD a jinými orgány či organizacemi jako například azylové domy, potravinové 

banky apod., zabývající se podporou osob, skupin či rodin. Díky mému postavení 

nahlížím do rodinných vztahů, problémů a také do domácího prostředí. Pokud s rodinou 

pracujeme delší dobu, vidím, jak děti v rodině vyrůstají, dospívají a také jaký 

na ně má prostředí a atmosféra rodiny vliv. V této práci si položím otázku, jaké 

determinanty ovlivňují vývoj a chování dítěte, které mohou vést až k výchovným 

problémům. 

 Výchovné problémy dítěte mohou vycházet z genetické výbavy dítěte – dědičně 

od svých rodičů. Dále pak z působení jeho rodiny, okolí, přátel, kamarádů, vrstevníků, 

kteří jednání dítěte v rámci socializace také do jisté míry ovlivňují a formulují.  

Poté co se seznámíme se všemi faktory, které vývoj a výchovu dítěte ovlivňují, 

uvedeme si, jaká rizika jsou spojeny s výchovnými problémy dítěte pro dítě samotné 

či jeho společnost. Na základě této skutečnosti, lze o výchovných problémech v chování 

hovořit jako o odchylce v oblasti socializace, kdy jedinec není schopen respektovat 

normy chování na úrovni odpovídajícího jeho věku, případně na úrovni svých 

rozumových schopností. Dítě se v průběhu svého vývoje musí naučit rozlišovat žádoucí 

a nežádoucí modely chování, a také vhodnost svého chování v dané situaci. 
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Přiblížíme si zde také typy rodin, se kterými se dítě v průběhu svého vývoje může 

setkat a jaký vliv na něj mohou mít pro jeho budoucí život a sociální roli. Platí ještě 

v dnešní době, že úplná rodina rovná se funkční, šťastná rodina? 

Důležitou roli poté při výchovných problémech, které rodina již nezvládá vyřešit 

v rámci svého působení, hraje právě OSPOD. Uvedeme si zde pár informací o historii 

OSPOD. Dále co to je OSPOD, podmínky za jakých OSPOD může vstoupit do rodiny, 

jakými způsoby může rodině pomoci a naopak, kdy OSPOD musí zasáhnout do té míry, 

že dítě z rodiny jakožto krajním prostředkem odebere. Přiblížíme si jakou legislativou 

se OSPOD řídí, a jakými postupy může zabránit či odvrátit odebrání dítěte z rodiny.  

Do praktické části v mé bakalářské práci bych ráda zapojila kazuistiky, které budou 

ukázkou vznikajících výchovných problémů v rodině a také ukázkou jejich možných 

řešení a následně jejich výsledku. Zde také využiji své zkušenosti ze svého zaměstnání, 

kdy vedu úzkou spolupráci právě s OSPOD při řešení výchovných problémů v rodině.  

Výstupem mé práce bude poukázat na determinanty, které ovlivňují dítě při jeho 

vývoji a na možné výchovné problémy dětí související s jeho prostředím a na jejich 

možné příčiny. Cílem této práce je poukázat na to, jak je pro dítě důležité mít dobře 

fungující, láskyplné a bezpečné prostředí pro svůj vývoj. Dále se pokusím poukázat 

na spolupráci rodiny s OSPOD, kdy se dají již vzniklé výchovné problémy řešit 

a pracovat na jejich odstranění v krajních případech na možná jiná řešení. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

1 DETERMINANTY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ A CHOVÁNÍ DĚTÍ 

1.1 CO JE RODINA? 

Svoji největší část života trávíme v rodině, právě rodinné prostředí nás formuluje 

a dává nám silné předpoklady do naší budoucnosti a také ovlivňuje budoucí roli 

ve společnosti. Rodina nás učí dovednostem, návykům, pravidlům a předává nám svou 

kulturní úroveň. Dětská osobnost je také velmi ovlivňována rodinnou atmosférou. Dítě 

v rodině vycítí, jak negativní atmosféru jako je napětí, stres a nesoulad tak i pozitivní 

atmosféru jako je klid, harmonie a pohoda. Toto se však týká i okolí rodiny a blízkých. 

Můžeme však vymezeně říci, že dítě, které bude mít úplnou, milující rodinu, bude 

vyrůstat v láskyplném prostředí, má silné předpoklady pro to, aby jednou až bude 

dospělé, mohlo založit také úplnou, láskyplnou rodinu, kdy bude dobrým otcem 

či matkou?  

Rodina však nejen svým prostředím a svým složením ovlivňuje vývoj dítěte. Rodina 

především rodiče dítěte, již mohou jeho předpoklady ovlivnit právě při jeho početí 

vrozenými dispozicemi. Pokud matka nebo otec trpí nějakými poruchami či agresivnější 

povahou, je možné, že se tyto poruchy v povaze mohou do jisté míry promítnout 

i v chování jejich dítěte. Například impulzivní chování, obtížné zvládání frustrací, 

zvýšený sklon k asociálním projevům. Dle Adriana Raine, r. 1993 se předpokládá, 

že jsou tyto dispozice dány geneticky v průměru z 50%. Proces podle Matějčka: Zákony 

dědičnosti začínají působit od chvíle početí, tj. od chvíle, kdy otcovská spermie přidala 

svých 23 chromozomů k 23 chromozomům mateřského vajíčka – a uplatňují se pak 

postupně v celém našem životě až do chvíle poslední. To však jejich působení 

je už dávno všelijak spojeno a propojeno s nejrůznějšími vlivy z našeho prostředí, takže 

je v čisté podobě vlastně jen málokdy můžeme zachytit. Na tomto základním dědičném 

vkladu mají zásluhu oba rodiče, a to kupodivu oba stejnou. Polovinu oné 

chromozomální výbavy předala dítěti jeho matka a polovinu jeho otec, tedy jedna zcela 

určitá žena a jeden zcela určitý muž.  
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 Poté již rodinné prostředí, ve kterém dítě vyrůstá, zvyšuje či snižuje riziko 

následného problémového chování dítěte. Pokud rodiče dítěte budou páchat rizikové 

či problémové chování je poté riziko problémového chování u dítěte zcela 

předpokládatelné, jelikož toto jednání nebude dítě vnímat jako špatné či nežádoucí. 

Kvalita rodinného prostředí dává dítěti buď stálé, bezpečné a láskyplné prostředí anebo 

naopak, nejisté, citově strádající, nestarající se disharmonické prostředí. Neodborně 

řečeno, dítě pouze kopíruje postoje jiných lidí – rodičů a rodiny do postojů svých. 

Rodina dítěti formou výchovy musí ukázat co je žádoucí a nežádoucí chování. Dále 

se mu snaží předávat správné vedení do jeho vlastního života. Rodina dítě dále rozvíjí 

o jeho schopnosti a dovednosti a snaží se mu zajistit bezpečné a citově harmonické 

prostředí. Matka a otec si v rámci své role vytváří k dítěti pouto a také za dítě rozhodují, 

jelikož dítě samo za sebe není schopno rozhodovat. Při výchově dítěte musí matka i otec 

dbát na to, aby dítě vedli způsobem, který povede k tomu, že dítě bude schopno samo 

za sebe rozhodovat. Role matky je v rodině brána za nepostradatelným a citově 

důležitým článkem při harmonickém vývoji dítěte. Role otce je odlišná od role matky, 

kdy dítě většinou nemá k otci tak silné citové pouto a role otce zde zastupuje spíše 

autoritativní článek. Dítě v otci také může vidět určitý vzor pro jeho budoucí chování 

a jednání. Pro dítě může mít otec také motivační a objevující vliv například v manuální 

zručnosti, bystrosti a také fyzické aktivitě, sportu apod. Pokud jedna z těchto rolí 

v rodině chybí, nebo rodiče neplní řádně svou sociální roli, je tento harmonický vztah 

narušen a může to mít negativní vliv na dítě. U dítěte se poté může projevovat neklid, 

agrese a špatné navazování vztahů s vrstevníky. Pokud se také rodiče dopouštějí 

například asociálního chování, kdy užívají nadmíru alkoholu, návykové látky, páchají 

trestné činy je to možný důvod pro problémové či dokonce kriminální chování jejich 

dítěte. 

Na základě této skutečnosti se zamyslíme nad otázkou, zda úplná rodina musí být 

vždy funkční rodinou. Toto zamyšlení zde dávám, protože v dnešní době dle mého 

názoru a nynějších zkušeností toto pravidlo bohužel již neplatí. Důkazem toho, 

že rodina plní svou funkci a je vhodná pro vývoj dítěte, není její počet. Dnes je spousty 

případů, kdy je rodina úplná, ale její činnost pro výchovu dítěte není vhodným 

příkladem nebo snad je pro jeho vývoj dokonce ohrožující. Tento názor jsem získala 

za šestileté působení na své pracovní pozici a s úzkou spoluprací s pracovníky OSPOD. 
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Pokud je rodina úplná, ale rodiče jsou například pracovně či jinak vytíženi a nemají 

dostatek času, aby se věnovali svému dítěti, učili ho novým dovednostem, vyslechli ho, 

je pro dítě velmi těžké pochopit a přijmout toto odmítavé jednání. Poté dítě hledá 

pochopení či zájem jinde, nebo si pozornost začne vynucovat chováním, které není 

žádoucí. Dalším příkladem zase mohou být rodiče, kteří sice nejsou pracovně vytíženi, 

ale mají jiné činnosti někdy i nezákonné činnosti a své děti využívají jen jako obranný 

prostředek, aniž by se mu více věnovali. Takové dítě má poté velmi vysoké předpoklady 

k výchovným problémům, jak ze vzoru svých rodičů, tak z pocitů odmítání a nezájmu 

o jeho osobu a potřeby.  

V současné době můžeme rodinu rozdělit či členit dle několika různých kritérií 

a hledisek jako například dle její funkčnosti, podle jejího typu výchovy, dle její 

celistvosti a další. Nás bude hlavně zajímat rozdělení dle její funkčnosti. 

1.2 TYPOLOGIE RODIN – DLE Z. MATĚJČKA 

1.2.1 RODINA FUNKČNÍ 

Funkční rodina zajišťuje řádný vývoj a výchovu dítěte. V této rodině nejsou žádným 

způsobem ohroženy či narušeny její základní funkce. Rodina je dítě schopna zajistit 

po materiální, ekonomické, socializační, výchovné, emocionální, zabezpečovací stránce. 

Rodina dále dítě vnímá, podporuje ho, dává mu dostatek lásky, porozumění, 

je mu vzájemnou oporou a vzorem výchovy. Rodina dítě neodmítá, věnujeme 

mu dostatek času, prostoru pro jeho aktivity, koníčky a jiné zájmy, které může 

vykonávat rodina i hromadně. Dítě není rodinou podceňováno či zesměšňováno. Pokud 

hovoříme o funkční rodině, je zde i důležitá skutečnost, že tato rodina dítěti předává 

správný vzorec chování, životní hodnoty a výchovný styl. Výsledek tohoto působení 

na dítě je dobře rozvinutý předpoklad a vzorec chování, který je pro dítě základem 

v založení své vlastní rodiny.  

1.2.2 RODINA PROBLÉMOVÁ 

Problémová rodina bohužel nedokáže sama plnit všechny funkce a úkoly, které jsme 

si uvedli v případě funkční rodiny. Nejčastější problémy bývají v zaopatření dítěte. 

V těchto případech se většinou nejedná o problémy, které narušují či nějakým 

způsobem ohrožují vývoj a výchovu dítěte. Ve většině případů jde o problém, který 
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je řešitelný. V tomto případě je zde pouze nutná odborná pomoc, jelikož rodina 

si v tomto případě není schopna pomoci sama. Rodina může využít sociální pracovníky, 

odborné poradce ze speciálních center, pediatry apod. Prof. PhDr. Rudolf Kohoutek, 

Csc. charakterizuje v ABZ slovníku cizích slov rodinu problémovou takto: Problémová 

rodina je rodina, v níž se vyskytují určité závady a poruchy základních rodinných 

funkcí, avšak ještě vážně nenarušují rodinný systém a zdravý vývoj dětí a rozvoj jejich 

psychiky a osobnosti. 

1.2.3 RODINA DYSFUNKČNÍ 

Pokud mluvíme o rodině dysfunkční, měli bychom si nejprve vysvětlit název, 

kterým se označuje. Třeba nám toto slovo v něčem napoví. Toto odborné slovo má dva 

důležité významy první z nich je narušení, vada či poškození a druhý význam 

je důsledek jednání, které negativně zasahuje do integrace jedince jeho schopností, cílů 

apod. Rodiče při výchově dítěti předávají své názory, případně ovlivňují jeho názory 

a vštěpují mu určité vzorce chování. V dysfunkční rodině jsou děti spíše od rodičů 

izolovány jak fyzicky, tak i emocionálně, což nepříznivě ovlivňuje jejich vývoj, 

chování, prospěch ve škole, a především jejich psychický charakter. Jako negativní 

projevy lze například uvést agresivní chování, které poté dítě bude brát jako jediný 

vzorec chování, protože jiný přístup znát nebude a bude ho v budoucnu opakovat. 

V případě učení dětí se jedná o učení tím, co vidí a slyší, proto je prostředí vývoje dítěte 

tak důležité. V dysfunkční rodině se oproti rodině problémové jedná o závažnější 

problémy a poruchy základních rodinných funkcí. Tyto poruchy již samotné dítě 

ohrožují na jeho zdravém vývoji a rodina není schopna sama problémy zvládnout 

a vyřešit je. Často si bohužel rodina ani nepřipustí, že problémy se v rodině nachází. 

Například: alkoholici a drogově závislí rodiče. V těchto případech je již nutná 

pravidelná a soustavná sociální práce a pomoc. V tuto chvíli do rodiny nejčastěji 

vstupuje pracovník OSPOD, který se zasadí o stanovení soudního dohledu nad rodinou 

a dítětem. V nejkrajnějším případě může navrhnout okamžité odebrání dítěte 

z dysfunkční rodiny a dále poté spolupracovat na jeho výchově. Prof. PhDr. Rudolf 

Kohoutek, Csc. charakterizuje v ABZ slovníku cizích slov dysfunkční rodinu takto: 

Dysfunkční rodina je rodina neplnící řádně a náležitě některé své základní funkce (např. 

biologicko-reprodukční, sociálně-ekonomickou nebo pedagogicko-psychologickou).  
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Podle paní Zelinkové, O.: Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací 

program 2. vyd. Praha: Portál, 2007, 208 s. mohou do dysfunkčních rodin patřit tyto 

rodiny: 

• nezralá rodina – příliš mladí rodiče, kteří hledají sami sebe a své místo ve světě; 

• přetížená rodina – rodina trpí pracovní přetížeností, konflikty, starostmi 

o nemocné v rodině, citovým strádáním, bytovými či ekonomickými problémy; 

• ambiciózní rodina – směřuje k uplatnění osobních ambic rodičů, k vlastní 

kariéře, vysoké materiální úrovni celé rodiny, dělá vše pro zajištění rodiny, ale 

neuvědomí si citové strádání rodiny; 

• perfekcionistická rodina – klade na své děti příliš vysoké nároky, bez ohledu 

na jeho možnosti, zájmy a harmonický rozvoj; 

• autoritářská rodina – se vyznačuje přikazováním, dirigováním, častými tresty 

bez ohledu na potřebu dítěte samostatně a spontánně se vyjadřovat a nést 

odpovědnost. 

• rozmazlující výchova – se projevuje tendencí za každou cenu dítěti vyhovět, 

nestavět mu do cesty překážky, protekcionismus se může projevit bojovným 

chováním na ochranu dítěte, rodiče mohou zaujmout vůči dítěti postoje 

podřízenosti (dítě poté ovládá rodiče a diktuje); 

• rodina liberální a improvizující – trpí nedostatkem řádu a programu, dítě trpí 

nepřiměřenou volností; 

• odkládající rodina – přenechává výchovu prarodičům, dalším příbuzným, 

známým a narušuje tak citové zrání dítěte; 

• rodina disociální – jsou zde narušeny vnější vztahy (izolovanost nebo konflikty 

s okolím) nebo vnitřní vztahy mezi členy rodiny. 

1.2.4 RODINA AFUNKČNÍ 

V rodině afunkční dochází k ohrožení zdravého vývoje dítěte, a dokonce i jeho 

života. Rodina neplní své základní úkoly, mimo funkci biologicko-reprodukční. Pokud 

se rodina ocitne v tomto afunkčním stavu pomoc sociálního pracovníka OSPOD 

je již zbytečná a další pobyt dítěte v této rodině by pro něj mohlo být existenčně 
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ohrožující. V tomto případě je nutné dítě z rodiny okamžitě odebrat a zajisti 

mu náhradní péči. Sociální pracovník dále může v nejtěžších případech navrhnout 

i omezení či zbavení rodičů jejich rodičovských práv. Prof. PhDr. Rudolf Kohoutek, 

Csc. charakterizuje v ABZ slovníku cizích slov afunkční rodinu takto: Afunkční rodina 

je rodina neplnící žádnou ze svých základních funkcí a ohrožující výživu, zdraví 

a dokonce někdy i život dětí. 

1.3 VLIV VÝCHOVY A VÝCHOVNÝCH METOD NA CHOVÁNÍ 

DÍTĚTE 

1.3.1 VÝCHOVA 

Výchova se v teoriích a učebnicích pedagogiky vymezuje různě. Podle 

nejobecnějšího pojetí je to činnost, která ve společnosti zajišťuje předávání 

„duchovního majetku“ společnosti z generace na generaci. Jde tu o zprostředkování 

vzorců a norem chování, komunikačních rituálů, hygienických návyků apod., jež 

se uskutečňuje prostřednictvím rodinné výchovy již od nejranějšího věku dětí. V tomto 

smyslu je výchova v pedagogickém pojetí hlavní složkou procesu „socializace“, jenž 

se zkoumá v jiných vědách. (PRŮCHA, Jan, s. 16) 

Považuji za důležité zde zmínit také jeden z možných faktorů, který má na dítě vliv, 

a to používání nevhodných výchovných metod a strategií rodičů například jejich 

nedůslednost, nejednotnost, lhostejnost, odmítání, zanedbání nebo také naopak tvrdá 

disciplína, nekompromisnost, případně tresty, které nejsou adekvátní pro dané jednání. 

Dítě poté hledá úniku nebo má strach a může se u něj začít projevovat nežádoucí 

chování. Každé dítě při svém vývoji potřebuje být chváleno, povzbuzováno 

a oceňováno buď za zvládnutý úkol či jen za projevenou snahu o zvládnutí zadaného 

úkolu. Poté dítě získá důvěru ve své schopnosti. Pokud dítě není v plnění určitých 

schopností úspěšné, právě rodiče musí zvolit přiměřenou metodu výchovného 

prostředku k pozitivní motivaci dítěte. Mezi základní druhy výchovných metod patří 

například kladení požadavků a jejich plnění, kdy samozřejmě na dítě nemůžeme klást 

požadavky, které není schopno splnit. Při této výchovné metodě je důležitá mimika, 

gestikulace a celkový projev stejně jako důslednost při kontrole plnění. Další 

výchovnou metodou jsou odměny a tresty. Tato metoda patří mezi nejběžnější. Odměny 

vyjadřují kladné hodnocení a přinášejí uspokojení a naopak tresty negativní hodnocení. 



 

16 

Výchovné odměny a tresty by měly být přiměřené osobnosti dítěte a jeho věku. Výchovné 

prostředky, tresty a odměny, by měly být dítěti vždycky srozumitelné. 

(Matějček, Zdeněk, s. 65, 66) 

Na výchově dítěte se také může projevit krize rodiny. Pokud se rodiče dohadují 

či jiným způsobem projevují svůj negativní přístup v rámci rodiny, je možné že 

se to negativně odrazí na psychické stránce dítěte. Poté v rámci výchovy dítě může 

výchovné prostředky odmítat a rodiče neposlechne. Dalším podobným faktorem může 

být i změna rodinného prostředí, když se rodina přestěhuje ať už v souvislosti 

se stěhováním celé rodiny, nebo se stěhováním v rámci rozvodu či rozchodu rodičů 

či osvojením nebo odebráním dítěte z rodiny. Rozvod či rozchod rodičů je pro dítě 

největším, zásahem se kterým se musí vyrovnat. Pro dítě je toto období velice 

psychicky náročné. Někteří jedinci jsou poté z něj i poznamenání onemocněním 

například: pomočováním, koktáním, bolestmi hlavy či břicha apod. V dospělosti takové 

dítě může mít problémy s navazováním komunikace, depresemi a s jiným asociálním 

chováním. Vliv na výchovu může dále mít i nemoc či úmrtí v rodině, kdy se nejen dítě, 

ale i její členové musí vyrovnat s nejsilnější emocí - smutkem, který vyvolává velkou 

míru stresu. Na základě tohoto stresu jsou poté v rodině napjaté vztahy, které dítě velmi 

vnímá.  

1.3.2 SLOŽENÍ RODINY 

Když řekneme slovo rodina, většině z nás se jako první myšlenka vybaví matka, 

otec a poté jedno nebo dvě děti. Tímto způsobem je nejčastěji rodina prezentována 

v literatuře a také při výchově dětí. Když se ale zamyslíme, jaké formy mohou mít 

dnešní rodiny tak nás určitě napadne zmíněná úplná rodina, neúplná rodina, rodina 

v manželském stavu, rodina s rozvedenými manželi, otec či matka samoživitelka, 

nesezdaní partneři, zařadit bychom sem mohly i střídavou péči rozvedených rodičů. 

Pokud, zde mluvíme o formách rodiny, neměli bychom opomenout také skutečnost, 

že zde máme náhradní rodinnou výchovu, která nastupuje tehdy, když prvotní rodina 

není schopna výchovu zajistit sama. Náhradní rodinná výchova je zajišťována 

tzv. „náhradními“ rodiči, které je co nejvíce podobné životu v přirozené rodině. Tuto 

náhradní rodinnou výchovu dělíme na dva typy a to osvojení a pěstounská péče.  
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V současné době však uvedená úplná rodina, není již tak běžnou záležitostí. 

V dnešní době se zvýšil počet neúplných rodin. Nejčastěji se neúplná rodina skládá 

z matky, která pečuje o své děti. V tomto případě musí matka při výchově svých dětí 

zastat mnoho rolí, aby děti v období dospívání uchránila před možnými riziky okolního 

prostředí. Pro matku je však těžké některé role zastat a spojit je do jedné. Například 

je těžké být chápající, milující matkou, které se dítě může svěřit a zároveň být matkou, 

kterou dítě respektuje a chová k ní dostatek autority na to, aby jejímu zákazu či sdělení 

porozumělo a poslechlo. V těchto případech se nejčastěji ocitají matky, které mají syna 

v období dospívání, který se snaží vyprostit od matčiny péče a zapojit se do života 

vrstevníků.  

Neúplné rodiny v České republice:  

K 1. 3. 2018 bylo v ČR 576 420 neúplných rodin. Z toho 343 000 se závislými dětmi. 

Zdroj: ČSÚ – zveřejněno dne 24. 2. 2003 

  

Obrázek 1. - Neúplné rodiny v České republice 
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Vývoj počtu rodin a domácností v České republice 

 

Obrázek 2. - Vývoj počtu rodin a domácností v České republice 

Zdroj: ČSÚ  

1.3.3 OSOBNOST 

Osobnost je soustava vlastností, charakterizujících celistvou individualitu 

konkrétního člověka, zaměřeného na realizaci životních cílů a rozvinutí svých možností 

ve společnosti. Tvoří ji individuální spojení biologických, psychologických a sociálních 

aspektů každého jednice. Utváří se ve vztazích k sobě, ke druhým, vůči prostředí 

a společnosti a projevuje se vždy jako celek.(Otevřená encyklopedie Wikipedie) 

Každý jedinec je individuální a odlišuje se od jedince druhého. Člověku náleží 

vlastní přirozenost, která patří pouze jemu. Určité rozdíly mezi lidmi jsou snadno 

rozpoznatelné už na základě prvního pohledu například jeho výška, váha, barva vlasů. 

Další rozdíly jako například osobnost, názory, postoje a cíle můžeme nazývat 

individuální vlastností člověka. Dále máme i vlastnosti, které má určitá skupina lidí 

stejné jako například lidé jedné národnosti. Tyto vlastnosti se poté nejvíce projevují 

v činnostech, které jedinci vytváří. Osobnost se dále může vysvětlovat jako trvalé 

soubory jedince. Tyto soubory jsou ovlivňovány například: výchovou, kulturou, 

náboženstvím, prostředím, socializací apod. Můžeme zde uvést i temperament, který 

je vrozený rys osobnosti. Temperament určuje také chování, které bude jedinec 
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vykazovat v prožívání a reakcích na danou situaci. V rámci osobnosti se mohou také 

objevit u některého z jedinců poruchy osobnosti. Přesné příčiny této poruchy nejsou 

zatím přesně určeny, ale mohou na ně působit tyto faktory například genetika, problémy 

v těhotenství či silné trauma dítěte v dětství nebo dospívání. Tyto poruchy podléhají 

dalšímu zkoumání a také možnému členění, ale to již není podstatné k našemu tématu 

bakalářské práce. 

1.3.4 SOCIALIZACE 

Socializace je začlenění jedince do společnosti a do složitého systému naší 

společnosti. Socializace je komplikovaný celoživotní proces, který je nedílnou součástí 

našeho lidského života. Socializace musí obsahovat dvě základní strany a to subjekt 

a objekt. Objekt je vždy jedinec, který je socializován a přijímá působení od subjektu. 

Subjekt je tedy ten co působí na jedince, který se chce začlenit. Pokud by jedna ze stran 

scházela, proces socializace by nebylo možné uskutečnit. Nejčastěji se za subjekt uvádí 

celá široká společnost, která ovlivňuje jedince nepřímo. Tato široká společnost, ale 

v rámci svého působení, využívá i další své součásti jako například rodinu, kolegy 

na pracovišti, vrstevníky, kamarády k přímému působení na jednice. Uvedené součásti 

se nazývají činitelé socializace. Nejzákladnějším, nejdůležitějším a nejovlivnitelnějším 

činitelem pro jedince je však v rámci socializace rodina. Jedinec od počátku přijímá 

působení od rodičů, sourozenců a jiných osob z rodiny a musí se jim do jisté míry 

podřídit. Působení rodiny na jedince již, ale máme uvedeno v předešlé kapitole 

a netřeba jej uvádět znovu. Na jedince dále působí jeho prostředí a široké okolí.  

1.3.5 OKOLÍ DÍTĚTE A JEHO VRSTEVNÍCI 

Tak jako na dítě a jeho vývoj působí rodina, tak na něj působí i jeho okolí, 

ve kterém se pohybuje. Ať už se jedná o příbuzné, kamarády, vrstevníky, školní 

prostředí a další. K tomuto okolí si dítě také vytváří určité pouto. Například do svých 

kamarádů či spolužáků vkládá dítě důvěru a v případě nutnosti od nich bude také 

vyžadovat pomoc či oporu. V průběhu svého života jak dítě, tak i člověk do různých 

skupin přichází tak je naopak i opouští. Nejčastěji se tyto skupiny vytvářejí a mění 

ve školním prostředí. Děti se v průběhu školní docházky dostávají do jiných tříd, stupňů 

školy a poté i přechází na vyšší či jiné školy. Své původní kamarády a spolužáky 

například ze základní školy musí opustit. Na nové škole se musí opět začlenit a vytvořit 
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si vztahy a nové sociální skupiny. Vstupem do určité skupiny dítě či jedinec zároveň 

přijímá určité postavení ve skupině a také její pravidla. V této skupině se poté následně 

přidělují určité sociální role. Tyto pravidla nejsou závazně sepsána a jedinec či dítě 

je dodržuje dobrovolně. Pokud ve skupině dítě či jedinec tyto pravidla poruší, nebo 

se jimi neřídí, může ho od skupiny čekat trest nebo dokonce vyloučení. Naopak pokud 

dítě či jedinec jdou příkladem ostatním, může jej čekat odměna ve formě pochvaly, 

zvýšení oblíbenosti či povýšení do vyšší sociální role. V průběhu svého vývoje 

a zařazování do sociálních skupin se dítě setkává s různými typy chování negativní 

a pozitivní. Dítě se učí rozeznat žádoucí chování od nežádoucího. Právě vlivem 

výchovy a působením okolního prostředí se dítě bude rozhodovat, do jaké sociální 

skupiny vstoupí. Může vstoupit do skupiny, která nevykazuje žádné známky 

nežádoucího chování naopak její působení je pro dítě přínosné. V opačném případě dítě 

může vstoupit do skupiny, která ho bude svádět k problémovému či kriminálnímu 

chování jeho například záškoláctví, krádeže, nerespektování pravidel, dospělých apod. 

Dítě může i ze strachu z vyloučení toto chování přijmout.  

Pokud dítě v rodině nemá správné a přijatelné zázemí je dost pravděpodobné, 

že bude více citlivé a ohrožené vlivem svých vrstevníků a kamarádů. Případně pokud 

dítě nebude mít od rodiny organizovaný volný čas, může právě v rámci volného času 

jako projev nudy vyhledávat skupiny, se kterými zažije určité dobrodružství.  

2 VÝCHOVNÉ PROBLÉMY – PORUCHY CHOVÁNÍ 

Poruchy chování lze definovat jako: opakující se a trvalý verbálně nebo i brachiálně 

agresivní vzorec chování, při němž jsou porušována buď základní práva jiných osob 

nebo morální a sociální normy či pravidla přiměřená věku. Musí trvat alespoň šest 

měsíců. (ABZ slovník cizích slov) 

Poruchy chování hodnotíme dle jejich společenské závažnosti a také dle jejich 

důsledku pro život jedince například vzdorovitost, záškoláctví, hyperaktivita, porucha 

v navazování kontaktů a vztahů, nechuť k učení a úkolům, odmítání autorit 

a povinností, agresivita, krádeže a útěky. 
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Naše společnost posuzuje poruchy chování negativně. V případech kdy se dítě 

či mladiství necítí ve své společnosti dobře, přestane přijímat a vnímat její hodnoty 

a normy.  

Když se zaměříme na vymezení poruchového chování z určitých hledisek, je možné 

si položit tyto tři základní otázky: 

• Je chování dítěte nerespektující? Pokud dítě například nepřijímá daná pravidla 

nebo nerespektuje sociální normy platné v dané společnosti. 

• Jak se dítě chová ve vztahu k ostatním dětem při citlivých situacích? Umí se dítě 

vžít do situace kamaráda a projevit mu empatii? Dokáže ho utěšit či mu dát pocit 

porozumění? 

• Jak se dítě chová v konfliktní situaci? Projevuje větší míru agresivity vůči 

ostatním? Porušuje vědomě dána pravidla? 

Tyto otázky můžeme využít jako pomoc při vyhodnocení problémového chování. 

Díky těmto otázkám se zamyslíme nad chováním, které dítě vykazuje, a budeme 

se snažit zkoumat jeho podstatu. Zda reakce dítěte je projev agresivity s cíleným 

záměrem, nebo naopak projev pouze v rámci dané situace, kterou dítě jinak nezvládne. 

Uvedeme si zde příklady nejčastěji uváděných poruch chování, které uvádí 

M. Vágnerová ve své knize: 

2.1 TYPY PORUCH CHOVÁNÍ DLE M. VÁGNEROVÉ 

Typy poruch chování dělíme podle jejich závažnosti, míry kontinuity či charakteru 

poruchového chování. Pokud je chování dlouhodobé a ve větším stupni závažnosti 

v oblasti mezilidských vztahů, lze jej chápat jako prognosticky negativní znak, který 

může signalizovat zvýšenou pravděpodobnost pozdějšího rozvoje osobnostní poruchy. 

Typy poruch lze také rozlišit dle jejího projevu, například zda se porucha projevuje 

v daném prostředí, na určitou osobu či vlivem jiného podnětu.  

Když se zaměříme na závažnost poruchy lze jej dělit na neagresivní a agresivní 

poruchy. Mezi neagresivní poruchy řadíme lži, záškoláctví, útěky, toulání, a naopak 

mezi agresivní poruchy lze zařadit šikanu, vandalismus, rvačky a jiné násilnosti. 

při agresivní poruše chování dochází ve větší míře k omezení a porušení práv ostatních 

lidí, a proto jej řadíme mezi ty závažnější typy, ale pravdou je, že mezi těmito typy 
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chování je tenká hranice, která se může určitým způsobem kombinovat tudíž toto dělení 

dle závažnosti je pouze orientační a musí se posuzovat dle individuálního případu 

a poruchy.  

2.1.1 LHANÍ 

Lhaní je možné také chápat jako jeden ze způsobů úniku z nějaké nepříjemné 

situace, kterou v dané situaci dítě není schopno řešit jinak. Lhaní se dá rozdělit do tří 

kategorií dle jejich četnosti a důsledku. U lhaní je důležitým faktorem frekvence lhaní. 

Tedy v jakém intervalu lže, dále jakým osobám lže, specifičnost situace při které lže 

a důležité za jakým účelem lže, to co ho ke lhaní vede. Pokud se jedná o lži, které 

nezpůsobují přestupky či poškození sobě či jiným osobám, ale pouze se jím udržuje 

například postavení ve vrstevnické skupině, nedá se hovořit o závažném problémovém 

chování. Pokud však lhaní vede k poškození a k přestupkům vůči jiným osobám jsou 

to lži záměrné a v tuto chvíli je nutné tomuto chování věnovat pozornost. 

 První kategorií je pravá lež, je charakteristická, že má vědomí nepravdivosti, kdy 

dítě ví, že nemluví pravdu. Dítě tuto lež používá nejčastěji, když se chce vyhnout 

potížím, které by z pravdy nastaly nebo pokud chce získat nějakou výhodu, obvykle 

zaslouženou, které by bez lži nedosáhlo. Dítě si při tomto druhu lhaní dobře uvědomuje, 

že lhát se nemá. Tuto lež lze také chápat v případě, kdy jej může motivovat atraktivita 

jeho výmyslů. 

Druhou kategorií máme bájivou lhavost, která se úplně neřadí mezi poruchy 

chování, jelikož uspokojuje na symbolické úrovni ty potřeby, které aktuálně nelze jiným 

způsobem nasytit - uspokojit.   

Třetí kategorií je patologická lhavost, která je jedním ze symptomů asociální 

poruchy osobnosti. Pro tyto jedince je jediné řešení problémů lhaní a podvádění typické. 

Při vyhodnocení dětských lží je vždy důležité se zaměřit na četnost lhaní, tj. jak 

často dítě lže, dále komu lže, v jakých situacích lže a také za jakým účelem lže. V rámci 

vrstevnických norem je tolerováno za přijatelné, kdy si dítě občasnou lží snaží udržet 

svou sociální roli ve skupině. Pokud se samozřejmě nejedná o lež záměrnou 

na poškození jiné osoby nebo na dosažení osobního prospěchu, které ostatní děti 

znevýhodní. Tuto lež nelze brát jako obranu v nouzi a bývá dost často spojena s dalšími 
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negativními projevy jako je bezohlednost, egoismus, necitlivost a jiné odchylky 

osobnostního vývoje.  

2.1.2 ZÁŠKOLÁCTVÍ, ÚTĚKY A TOULÁNÍ 

Obecným znakem záškoláctví, útěků a toulání je tendence odněkud utíkat. Útěk 

si lze následně vyložit jako jednu z variant obranného, únikového jednání. V případě 

problému dítě zvolí variantu útěku z prostředí, které jej ohrožuje nebo je pro něj jinak 

nepřijatelné. Nejčastějšími případy jsou útěky ze školy, z domova, z ústavního zařízení 

apod. Pokud dítě však utíká ze svého domova, je to známka, že rodina nemusí řádně 

plnit svou funkci a dítě se v ní necítí bezpečně. Velkým vlivem může být i skutečnost, 

že dítě má problém, který vidí jako příliš velký na to, aby jej mohlo zvládnout samo, 

kdy zvolí variantu útěku z prostředí. Můžeme si zde uvést, několik variant útěkového 

chování, které má nejen odlišný projev, ale i různou motivaci: 

Záškoláctví – toto jednání bývá dost často spojené s negativním postojem ke škole, 

s nepřijetím normy pozitivního hodnocení vzdělání, ale může být i reakcí 

na prospěchové selhání. Jednodušeji řešeno je to jednání, které dítě zvolí jako komplex 

obranného jednání, jehož cílem je vyhnout se nepříjemnosti. Při hodnocení záškoláctví 

bychom měli brát v potaz: četnost tohoto jednání, míru plánovitosti a způsob jejího 

provedení. Pokud se jedná o opakované a plánované záškoláctví bývá to signálem 

odlišnosti socializačního vývoje, určitého postoje k autoritě a normě povinnosti, kterou 

dítě není ochotné či schopné akceptovat. Příčinnou může být rodinné zázemí dítěte, kdy 

dítě není vedeno k dodržování a respektování autorit, pravidel a zadaným úkolů. Dalším 

faktorem může být malá sebedůvěra dítěte, že určité úkoly nezvládne. Může se však 

jednat i o útěk ze školního prostředí, kdy je dítě na základě nějaké skutečnosti 

vyloučeno z kolektivu nebo se v něm necítí dobře. 

Reaktivní, impulzivní útěky – jde o reakci na nezvládnutelnou situaci doma nebo 

například ve škole. Jejich smyslem může být potřeba úniku před trestem, který dítě 

může vnímat jako nesnesitelný. Dle Z. Matějčka (2011) jde většinou o útěk před 

zahanbujícími, ponižujícími pocity, které by dítě nutně zažilo v konfrontaci s rodiči. 

Je to obrana před degradací já. V těchto případech útěku se však může jednat 

o ojedinělý případ útěku, který se již v budoucnu nemusí opakovat. Při tomto útěku, 

se dítě chce vrátit zpět domů.  
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Chronické útěky – tyto útěky bývají plánované, připravované a opakované, 

vyplývají nejčastěji z dlouhodobých problémů. Mohou mít přesný cíl například útěk 

k nějaké osobě. V těchto případech se již dítě nechce vrátit zpět domů. Tyto útěky může 

vyvolat například špatné rodinné zázemí bez citových vztahů, nebo například pokud 

je dítě v rodině využíváno. Dalším faktorem může být i špatný vývoj osobnosti dítěte, 

které může souviset s duševním onemocněním. Pokud se jedná o útěky například 

z dětského domova či diagnostického ústavu můžeme zde hovořit i o útěku, který 

je podnícen pocitu omezení svobody, práv či odtržení od prostředí, jež dítě považuje 

za své zázemí. Může se zde jednat i o skupinku mládeže, které dítě vnímá jako své 

vzory a svou přítomností se snaží být jako oni. V těchto případech se jedná už o starší 

děti, které se o sebe sami dokážou postarat nebo si to o sobě myslí. 

Toulání – je charakteristické dlouhotrvajícím opuštěním domova. Toulání 

ve většině případů navazuje na útěky. Zde se také jedná o nedostatečné citové vazby 

k domovu a rodině, které dítě může navíc i dokonce odmítat. Toulání většinou nastává 

u dětí s vyšším věkem v období dospívání, jelikož se o sebe umějí postarat. Při toulání 

může dítě lehce přikročit i k dalšímu problémovému chování, aby si zajistilo živobytí, 

a to jsou například krádeže, využívání, užívání návykových látek, alkoholu a úplné 

se odprostění od stabilního života, respektování norem a daných pravidel ve společnosti. 

V těchto případech, je velké riziko, že se tento styl života pro dítě stane návykovým 

a dítě se již nebude moci zapojit do běžného způsobu života. 

2.1.3 KRÁDEŽE 

Krádeže jsou brány za porušení normy respektu k vlastnictví jiné osoby, omezení 

jednoho z práv druhého člověka nebo společnosti. U krádeže mluvíme rovnou 

o záměrném jednání/chování. Abychom mohly mluvit o krádeži jako takové, musí být 

jedinec, který tuto činnost páchá natolik rozumově vyspělí, kdy je schopen chápat 

pojem vlastnictví a také normy chování k cizím věcem. Ke krádeži může také navazovat 

i jiné problémové chování a to je například násilí a to už není řeč o krádeži ale o loupeži 

případně loupežném přepadení. Zde je důležité hodnotit motiv krádeže dětí, zda krádež 

provedlo zcela samo, za jakým účelem kradlo, způsob provedení a také zda se cítí být 

vinen. V případě problémového chování dítěte, se může stát, že si dítě nemyslí, že jeho 

jednání bylo špatné, ba naopak, pokud jeho sociální skupina, ve které se nachází, toto 



 

25 

jednání toleruje. Naopak v případech, které mají menší význam, a jde o podstatně 

mladší dítě, se může jednat o impulzivní chování/reakci, kdy dítě má aktuální potřebu 

vlastnit nějakou věc nebo věc, která se mu libí, aniž by se o svém činu předem 

uvažovalo. Závažnější je chování jak již výše zmíněno, které je předem připravené 

a plánované se nejčastěji děje ve starším školním věku. Pokud však toto dítě své činy 

vědomě opakuje, může se již jednat o závažnou poruchu chování. Cíl a motivace 

krádeží dětí může být mnoho a jsou variabilní, nyní si ty nejčastější přiblížíme:  

Dítě krade pro sebe – tento čin může být potřebou získat něco, čeho nelze dosáhnout 

jiným, sociálně přijatelnějším způsobem. Tyto krádeže mohou mít samozřejmě mnoho 

příčin jako například, že k jinému způsobu uspokojení potřeb nebylo dítě vedeno 

a naučeno, může se zde jednat i o nouzové uspokojení potřeb, kdy dítě nemá jinou 

možnost k opatření základních životních potřeb jako je jídlo, pití, ošacení apod. Krádeže 

může provádět i dítě, které citově strádá a věcmi si toto strádání nahrazuje. V případě 

problémového chování již dítě krade například z důvodu nějaké pomsty spolužákům 

nebo úspěšnějším dětem, kdy má radost z toho, že může ostatním věci vzít, zničit 

či pokazit.  

Dítě krade pro druhé – nejčastější příčinou těchto krádeží je neuspokojená potřeba, 

kdy dítě není akceptováno svými vrstevníky. Tímto způsobem se snaží získat kamarády 

a být pro ostatní atraktivnější, protože si dítě neosvojilo potřebné sociální dovednosti 

a přijatelné způsoby k navázání a udržování vztahů. Krádeže se nejčastěji dějí 

v domácím prostředí nebo v obchodech. Další skutečností může být skutečnost, že dítě 

je prostřednictvím svých vrstevníků například šikanou donuceno k takovémuto jednání, 

kdy se bojí v případě neuposlechnutí hrozícího trestu. 

Dítě krade, aby demonstrovalo své kompetence – v tomto chování nejde 

o materiální zisk, ale o projev konformity k vrstevnickým normám a potřebu dosáhnout 

v této skupině přijatelné sociální prestiže. Dítě nejčastěji krade proto, aby se vyrovnalo 

ostatním a utvrdilo je v tom, že to také dokáže. V rámci udržení svého postavení 

ve skupině proto dítě přikročí k tomuto chování. 

Dítě či mladiství krade s partou nebo pro partu – v těchto případech určuje krádeže 

parta a normy party/skupiny, které se hodnotí všemi členy jako žádoucí nebo dokonce 

povinnou aktivitou. Odmítnutí takového uloženého úkolu by znamenalo buď potrestání, 
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nebo vyloučení ze skupiny. Mladiství proto k udržení svého postavení přikročí 

ke krádeži. Takovéto jednání se stupňuje a jedná se o porušování běžných norem, nebo 

o jejich úplné odmítání a nahrazování jinými, obecně nepřijatelnými normami. Toto 

chování se dále v dospívajících dětech fixuje. 

2.1.4 AGRESIVNÍ PORUCHY CHOVÁNÍ 

Agresivní chování je spojeno s porušováním sociálních norem a s omezováním 

základních práv ostatních. Agresivní chování lze vyložit jako nepřiměřený 

prostředek/chování k dosažení nějaké potřeby. Agresivní chování může také vycházet 

z potřeby někoho ovládat. Toto chování může být zaměřeno jak na lidi, zvířata tak 

i věci. Nejčastější oběti agresivního chování bývají slabší jedinci, kdy si agresor 

záměrně vybírá slabšího, aby měl jistotu, že jeho cíle bude dosaženo. Zde rozlišujeme 

impulzivní rvačky a jiné jednání, které vychází z aktuální reakce na danou situaci 

a chování, které je plánované, dopředu promyšlené například již zmiňovaná šikana. 

Ve druhém případě se jedná o závažnější poruchu chování. 

Šikana – šikanu lze definovat jako: násilně ponižující chování jednotlivce nebo 

skupiny vůči slabšímu jedinci, který nemůže ze situace uniknout a není schopen 

se účinně bránit. (Vágnerová M.) Šikana je závažnou agresivní poruchou chování. Když 

mluvíme o šikaně, můžeme také říci, že jedinec, který šikanuje ostatní, zneužívá svého 

postavení a moci, kterého ve skupině dosáhl. V případě šikany a agresivního chování 

dětí je s jejich rostoucím věkem i rostoucí tendence tohoto chování. Šikana je silným 

sociálním stresem. 

3 PREVENCE A NÁPRAVA PORUCH CHOVÁNÍ 

U dětí a hlavně u mladistvých je v dnešní době kladen velký důraz na prevenci 

v rámci výchovných problémů. Pokud dítě začne vykazovat poruchy chování nebo se 

u něj začnou projevovat výchovné problémy lze jej ještě včasně podchytit či sjednat 

nápravu. V rámci prevence lze u dětí využít školního metodika prevence, výchovného 

poradce, psychologa, odborné poradny například centrum rané péče, následná střediska 

výchovné péče nebo pracovníka OSPOD – sociálního kurátora. Důležitou roli také 

v případně prevence hraje práce s rodinou a také přímá práce s problémovým dítětem. 

Podpora rodiny a nastavení jejího nového fungování může mít velký podíl na tom, 
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jakým směrem se bude dále ubírat chování dítěte. Přímá práce s dítětem poté závisí 

na vytváření příležitostí k různým aktivitám volného času, organizaci výletů a táboru 

apod. V dalších případech lze využít skupinová či individuální terapie, případně 

umístění do speciální třídy, kde je možnost individuálního pedagogického působení. 

Nejvyšším stupněm je poté ústavní či ochranná péče, která je nařizována soudem. 

V případě umístění dítěte do jednoho z výše uvedených zařízení neznamená, že práce 

a podpora rodiny tímto okamžikem skončí, naopak je zde stále nutná, ale v těchto 

případech již není dostačující a v problémovém chování dítěte hrozí jistá rizika 

pro jedince či celou společnost, která jsou ohrožující. 

4 CO JE OSPOD 

SPOD - znamená sociálně-právní ochrana dětí, kterou zajišťuje OSPOD odbor 

sociálně-právní ochrany dětí. Garantován je již od počátku 20. století státem – státní 

správou. Tento odbor v České republice zřizují a zajišťují především obecní a krajské 

úřady přenesenou působností ze státní správy na samosprávu.  

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

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

zahrnuje i působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny. OSPOD sleduje 

nepříznivé vlivy, činy a jednání, které vedou k nežádoucímu jednání dítěte. OSPOD 

vstupuje do rodiny za účelem pomoci, poradenství souvisejících s výchovnými 

problémy či problémy související s péčí o dítě. OSPOD při kontaktu s rizikovou 

rodinou sbírá informace od rodiny, od okolí rodiny, přátel, příbuzných, ale i od zařízení 

jako je škola, lékař apod. Poté situaci vyhodnotí a nastaví opatření k eliminaci 

nežádoucích jevů v rodině. Další vývoj už je na účastnících samotných. Pokud rodina 

či účastníci nespolupracují či nevykonávají všechno pro nápravu či zlepšení situace 

dle uložených úkolů od pracovníka OSPOD, může pracovník tyto úkoly uložit jako 

povinnost. Pokud ani přes uloženou povinnost účastníci nebudou plnit své úkoly, lze 

jim dle příslušného zákona uložit sankci za neplnění a v nejkrajnějším případě může být 

dítě i z rodiny odebráno na základě předběžného opatření. V odboru sociálně-právní 

ochrany dítěte pracují sociální pracovníci, kteří jsou pověřeni zajištěním práv dítěte 

na řádnou výchovu, ochranu zájmů a práv. Zde jsem zvolila citovat výňatek ze zákona 
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o sociálně-právní ochrany dítěte, na které případy se OSPOD dle § 6 uvedeného zákona 

zaměřuje: 

§ 6 

Sociálně-právní ochrana se zaměřuje zejména na děti, 

a) jejichž rodiče 

1. zemřeli, 

2. neplní povinnosti plynoucí z rodičovské odpovědnosti, nebo 

3. nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské odpovědnosti; 

b) které byly svěřeny do výchovy jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte, pokud tato 

osoba neplní povinnosti plynoucí ze svěření dítěte do její výchovy; 

c) které vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající zejména v tom, že zanedbávají 

školní docházku, nepracují, i když nemají dostatečný zdroj obživy, požívají alkohol nebo 

návykové látky, jsou ohroženy závislostí, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin nebo, 

jde-li o děti mladší než patnáct let, spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem, 

opakovaně nebo soustavně páchají přestupky podle zákona upravujícího přestupky nebo 

jinak ohrožují občanské soužití; 

d) které se opakovaně dopouští útěků od rodičů nebo jiných fyzických nebo právnických 

osob odpovědných za výchovu dítěte; 

e) na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, svobodu, jejich lidskou 

důstojnost, mravní vývoj nebo jmění, nebo je podezření ze spáchání takového činu; 

f) které jsou na základě žádostí rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte 

opakovaně umísťovány do zařízení zajišťujících nepřetržitou péči o děti nebo jejich 

umístění v takových zařízeních trvá déle než 6 měsíců; 

g) které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči nebo jinými osobami odpovědnými 

za výchovu dítěte, popřípadě násilím mezi dalšími fyzickými osobami; 

h) které jsou žadateli o udělení mezinárodní ochrany, azylanty nebo osobami 

požívajícími doplňkové ochrany, a které se na území České republiky nacházejí bez 

doprovodu rodičů nebo jiných osob odpovědných za jejich výchovu; 

pokud tyto skutečnosti trvají po takovou dobu nebo jsou takové intenzity, že nepříznivě 

ovlivňují vývoj dětí nebo jsou anebo mohou být příčinou nepříznivého vývoje dětí. 

4.1 HISTORIE OSPOD 

Ochrana dětí je zakotvena v systémech již od počátku 20. století a je garantována 

státem prostřednictvím státní správy. Státní správa však tuto svou povinnost přenesla 

v rámci přenesené působnosti na samosprávu. 

 Úplně první informace o sociálně-právní ochraně dětí byla již v roce 1863, kdy byl 

vydán říšský zákon domovský č. 105 říšského zákoníku, který obsahoval vymezení péče 
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o výživu a výchovu chudých dětí a péči o zanedbávané děti v zařízeních určených 

pro jejich nápravu. Rozvoj péče o děti byl přerušen rokem 1938, ale okresní a zemská 

péče o mládež působila, i když v omezených možnostech a podmínkách. V 50. letech 20. 

století se sociálně-právní ochrana dětí proměnila ve výkon hromadných poručenství 

a opatrovnictví a v případech kdy bylo nutné umístit dítě do péče nahrazující péči 

rodičů, bylo přijato pravidlo umísťovat děti zásadně do kolektivní péče. Zásadní změna 

přišla se zákonem č. 2/1969 Sb., kdy došlo ke zřízení Ministerstva práce a sociálních 

věcí České republiky, kdy do jeho působnosti spadala a do dnes spadá i sociálně-právní 

ochrana dítěte. Další zvrat přinesl zákona č. 359/1999 Sb., na základě kterého 

je v současné době OSPOD zajišťován a vznikl také Úřad pro mezinárodněprávní 

ochranu dětí. (Otevřená encyklopedie Wikipedie) 

4.2 LEGISLATIVA OSPOD 

Každý sociální pracovník zaměstnaný v rámci sociálně-právní ochrany dětí by měl 

znát a využívat všechny dostupné nástroje, které mu slouží ve výkonu a ochraně práv 

svěřeného dítěte. Při výkonu ochrany dítěte se však nelze vymezit do jednoho právního 

předpisu a jednoho nástroje jako například u jiných právních předpisů. Ochrana dětí 

se prolíná do několika různých právních přepisů, které mají různou právní sílu. Jedná 

se například o oblasti zdravotní, sociální, školské, trestní, rodinně-právní, občansko-

právní a další. Z tohoto výčtu vidíme, že se při práci se sociálně-právní ochranou dítěte 

musíme naučit využívat různé nástroje a opatření z různých právních předpisů, které 

musí být využity vždy v nejlepším zájmu dítěte.  

Stěžejní zákony, kterými se řídí sociální pracovník OSPOD: 

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

• zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

• zákon č. 500/2004 Sb., správní řád 

• zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád 

• zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 

• zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních (trestní řád) 

• sdělení č. 104/1991 Sb., o sjednání úmluvy o právech dítěte 
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• zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy 

Nyní si některé z uvedených nástrojů přiblížíme: 

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

Tento zákon vymezuje základní pravomoci a činnost orgánu. Pro sociálního pracovníka 

je velmi důležitým a proto by jeho znalost měla být samozřejmostí. Zde najde sociální 

pracovník podporu a nástroje pro své kroky v rámci ochrany zájmů a práv dítěte.  

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

V novém občanském zákoníku v roce 2012 v jeho druhé části je zakotvena legislativa 

rodinného práva. Dříve tato legislativa měla svůj samostatný zákon č. 94/1963 Sb., 

zákon o rodině.  

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád 

Správní řád vede sociálního pracovníka při zakládání a vedení spisové dokumentace, 

vedení správního řízení, dodržování zákonných lhůt v řízení a také v přestupkovém 

řízení. 

Sdělení č. 104/1991 Sb., o sjednání úmluvy o právech dítěte 

Je mezinárodní smlouva stanovující občanská, politická, ekonomická, sociální 

a kulturní práva dětí. Její dodržování kontroluje Výbor pro práva dětí OSN. Tato 

úmluva byla přijata valným shromážděním OSN dne 20. Listopadu 1989. Úmluva 

stanovuje také zásady a povinnosti státu, které musí stát v souvislosti úmluvy přijmout 

jako například: zajištění lékařské pomoci dětem, zajistit dětem bezplatné základní 

vzdělání, poradenské služby v oblasti vzdělávání a profesní přípravy, k zajištění 

odpovídající péče matky před porodem, k zabránění únosů dětí, ochraně před mučením 

a omezováním svobody, zákaz trestu smrti apod. 

4.3 KURÁTOR PRO DĚTI A MLÁDEŽ 

V této kapitole si přiblížíme pracovní náplň pracovníka OSPOD kurátora pro děti 

a mládež. Uvedeme si, jaké prostředky může využít k možné nápravě dysfunkční rodiny 

a za jakých okolností je nutné dítě z této rodiny odebrat. Případy, kdy je práce 

pracovníka OSPOD již v rodině zbytečná a dítě nemůže v rámci jeho zájmu v rodině 

dále setrvávat.  
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Kurátor pro děti a mládež se zaměřuje zpravidla na děti a mládež, u kterých 

se objevuje problémové či kriminální chování. 

Kurátor pro děti a mládež je definován jako odborný pracovník státní sociální 

pomoci, který se zabývá dětmi a mladistvými obtížně vychovatelnými, mladistvými 

pachateli trestné činnosti i jejich rodinami, jimž poskytuje poradenskou 

a socioterapeutickou pomoc.  

(cit. Matoušek, O. Slovník sociální práce, str. 99) 

Kurátor pracuje jak s celou problémovou rodinou, tak i se samotným jednotlivcem. 

Pro rodinu také poskytuje sociální poradenství. V rámci své práci využívá analytické 

metody, socializaci a resocializaci. Kurátor může také zasahovat do jednání s dalšími 

institucemi jako je například školní zařízení apod. Dále se také může zabývat 

majetkoprávními záležitostmi rodiny. 

Nyní si uvedeme nejčastější typy, se kterými kurátor pracuje: 

• mladší děti patnácti let, které spáchaly přestupek před dovršením tohoto roku 

• mladiství patnáct až osmnáct let, kteří se dopustili přestupku 

• mladistvými s okapovanými poruchami chování, které je bráno za závažnější 

například záškoláctví, agresivita, alkoholismus, útěky z domova, krádeže apod.) 

Každý pracovník OSPOD tak i kurátor je v rámci své práce povinen vést řádnou 

spisovou dokumentaci a rejstříky o výchovných problémech dítěte či mladistvého tak 

i o jeho jiné trestné činnosti. V rámci uceleného obrazu o dané rodině či jedinci 

má kurátor oprávnění vykonávat sociální šetření v místě bydliště dítěte či mladistvého. 

Dále může navštěvovat ke sběru ucelených informací jiná zařízení jako je například 

obecní úřad, státní orgány, školská zařízení a zdravotnická zařízení. Kurátor je dále 

výkonem své činnosti přítomen úkonům v přípravném řízení – výslech, konfrontace, 

seznámení se s výsledky vyšetřování apod. Dále se zúčastňuje hlavního líčení, kde 

aktivně využívá práva a zákony a také opravné prostředky. Vše v zájmu daného dítěte. 

Pokud se dítě již dostane z afunkční rodiny do ústavního zařízení poté jej navštěvuje 

a plní úkoly při spolupráci s daným zařízením. Při odebrání dítěte z rodiny dále musí 

vyřídit místo, kde bude dítě přijato, zajistit jeho osobní doklady a také doprovod dítěte. 

Tyto děti pak jednou za tři měsíce navštěvuje a ve spolupráci se soudem hlídá práva 



 

32 

dítěte v ústavních zařízeních apod. V rámci svého působení se snaží v afunkční rodině 

zlepšit podmínky s cílem možného návratu dítěte do rodiny. Pokud je dítě následně 

propuštěno z ústavního či jiného zařízení dohlíží nad ním, aby se co nejlépe začlenilo 

do společnosti, a poskytuje jim ucelenou odbornou sociálně-právní pomoc. V rámci 

svého výkonu je také zařazen do plánu dosažitelnosti tzn. pohotovostní služba. Pokud 

například policisté při výkonu své noční služby najdou opuštěné či jiným způsobem 

ohrožené dítě, je třeba k němu okamžitě přivolat právě sociálního pracovníka OSPOD, 

který následně dítě zajistí. Proto sociální pracovníci OSPOD drží pohotovostí služby, 

ve kterých se střídají. 

4.4 VYHODNOCENÍ SITUACE DÍTĚTE A JEHO RODINY 

Sociální pracovník OSPOD tak i kurátor pro děti a mládež musí ze své činnosti vést 

řádnou spisovou dokumentaci, které se značí zkratkou OM – ochrana mládeže. Obsah 

spisové dokumentace tvoří spisový obal, spisový přehled, záznam o vyhodnocení 

situace dítěte a jeho rodiny, individuální akční plán ochrany dítěte, přehled návštěv dětí, 

záznamy a protokoly o jednání s dětmi, rodiči a ostatními účastníky či odpovědnými 

osobami za výchovu dítěte, další písemnosti související se správním řízením a další 

písemnosti týkající se dítěte. Sociální pracovník musí od převzetí případu vytvořit 

„Úvodní vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny“ a to nejdéle do 15 ti dnů od převzetí 

případu. V průběhu spolupráce na přiděleném případu musí dále pracovník vyhodnotit 

„Podrobné vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny“, které vytváří do 1 měsíce 

od přidělení případu. V průběhu další spolupráce pracovník OSPOD již vytváří 

„Individuální plán ochrany dítěte, kde uvádí, jaká byla nastavena spolupráce, v rámci 

pomoci rodině při jejich problémech, jaké byly zvoleny poradenské činnosti, práce 

s životním příběhem, vyrovnání se s prožitými ztrátami apod. Následně se tyto 

individuální plány po uplynutí stanovené doby vyhodnocují, zda došlo na základě 

nastavené pomoci ke zlepšení situace v rodině. V těchto vyhodnoceních se pracovník 

zaměřuje nejprve na bytové poměry, finanční poměry, příjmy, nároky na případně 

sociální dávky, dluhy rodiny a také na základní péči o dítě, zajištění bezpečí a ochrany 

dítěte, stimulaci a podněty dítěte. Pracovník se také zaměří na jiné důležité osoby 

v životě dítěte, dále na vyhodnocování jeho potřeb, informací o zdravotním stavu, 
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o vzdělání a školním prospěchu. Tabulky těchto vyhodnocení jsou součástí přílohy 

bakalářské práce.  

Pro sociálně-právního pracovníka OSPOD vyhodnocování situace dítěte představuje 

zcela zásadní aktivitu. Individuální potřeby dítěte jsou zjišťovány prostřednictvím 

komplexního přístupu a na základě spolupráce s dalšími odborníky. Nyní si uvedeme 

pár nejčastěji používaných nástrojů pracovníka OSPOD, které využívá k tomu, aby 

dosáhl nejlepších výsledků v zájmu dítěte. Pokud je pracovníkovi přidělena určitá 

rodina, kdy se nejčastěji jedná o dysfunkční rodiny, může pracovník OSPOD, plánovat 

a svolávat případové konference. Případové konference je plánované a koordinované 

společné setkání všech členů, kteří mohou představovat či představují podpůrnou síť 

pro dítě nebo jeho rodinu. Cílem této konference je výměna informací, zhodnocení 

situace, hledání optimálního řešení, plánování dalšího postupu, který povede k naplnění 

potřeb dítěte či rodiny. Dalším podobným nástrojem, který pracovník OSPOD může 

využít je rodinná konference, která vychází z principu ponechání zodpovědnosti 

za vlastní situaci na rodině jako takové. Tímto způsobem je rodina aktivizována 

k řešení, a tím si podporuje a zplnomocňuje rodinu v tom, aby si v úvodní fázi řešení 

své situace uměla pomoci sama a využila k tomu nejpřirozenější sílu, možnosti a zdroje 

celé rodiny a širšího okolí. Dále vede pracovník OSPOD s dítětem případně i s celou 

rodinou rozhovory, aby dítě či rodina byly schopni porozumět důsledkům svého 

jednání. Dítěti či rodině zprostředkuje náhled, na jeho či jejich situaci a jaké důsledky 

má jeho nebo jejich chování v přirozeném prostředí i pro širší komunitu. Stejným 

způsobem se pracovník pokusí  dítěti či rodině porozumět a nalézt příčiny tohoto 

chování, které je naučí i pojmenovat a formulovat. Dalšími nástroji jsou například 

sezení u psychologa či jiného odborného pracovníka, který bude s rodinnou pracovat. 

Při vyhodnocení míry ohrožení dítěte v konkrétní rizikové situaci a míry jeho 

přiměřenosti či nepřiměřenosti, musí kurátor vždy dbát na přiměřenost a také na jasný 

cíl a to uspokojení potřeb dítěte. Odpovědnost kurátora se tedy vztahuje pouze na jeho 

proces nikoliv na jeho výsledek. Proto, aby výsledek dopadl v nejlepší prospěch dítěte, 

se musí zapojit všichni účastníci řízení, jinak ve většině případů není možné kladného 

výsledku dosáhnout. S tím souvisí i má položená otázka v této bakalářské práci hranice 

pro ponechání dítěte v dysfunkční rodině a umístění do dětského domova? K této 

pomyslné hranici si můžeme nyní uvést příklady, kdy je již ohrožení dítěte nepřiměřené 
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například, když jsou ohroženy jeho základní životní potřeby, zdraví a vývoj. To jsou 

znaky pro afunkční rodinu. V těchto případech dochází k okamžitému odebrání dítěte 

z rodiny. V případě nápravy této rodiny, kdy dítě již nebude ohroženo na zdraví a svém 

řádném vývoji, mohou rodiče požádat o vrácení dítěte zpět do péče. Rodinu však 

nejprve pracovník OSPOD musí prověřit, zda jsou schopni svým slibům dostát a dát 

soudu doporučení, ke kterému bude soud při rozhodování přihlížet. Přímé odebrání 

dítěte z rodiny nemusí být jen příčinou afunkční rodiny. Rodina může plnit svou funkci, 

ale nezvládá problémové chování svého dítěte. Pokud problémové chování dítěte i přes 

pomoc pracovníka OSPOD vykazuje nespolupráci a stále zvyšující se problémové 

chování, aniž by si uvědomovalo důsledky svého jednání, může být z rodiny odebráno. 

Důvodem odebrání však není selhání rodiny v její funkčnosti, ale v jednání samotného 

dítěte. Dítě je odebráno v zájmu jeho nápravy chování do specializovaného ústavu. 

Další rodinou je rodina dysfunkční či problémová, do jaké míry, hranice může být dítě 

v rodině ponecháno? Každý pracovník OSPOD, který vykonává své zaměstnání 

svědomitě, odpoví, že tato hranice je v každém případě individuální. Nelze tedy přesně 

vymezit tuto hranici. Při vyhodnocení celkové situace rodiny, pomáhají pracovníkům 

OSPOD tabulková vyhodnocení, podpůrné zákony, kde se uvádějí přesně vymezené 

pojmy a přečiny, které jsou brány za ohrožující. Všechny tyto pečlivě nasbírané 

informace a skutečnosti pracovník neustále vyhodnocuje a zapisuje do spisové 

dokumentace. Při svém výkonu také vychází ze svých pracovních zkušeností, které 

je možné v některých případech také využít. Jedná se například o kontroly tvrzení 

a slibů rodičů, kteří se dost často dopouštějí právě pouhých slibů, ale skutečnost 

je následně po odchodu pracovníka jiná. Nebo naopak v případě slibů samotného dítěte, 

je třeba tyto skutečnosti ověřovat. Právě ze svých zkušeností pracovník OSPOD ví, 

že tyto skutečnosti musí náležitě kontrolovat. A to případně i neohlášenou návštěvou 

či dotazy na okolí rodiny. V rámci získávání informací se vyhodnocení pracovníka 

OSPOD může den ode dne měnit. Pokud pracovník zaznamená zvyšující se riziko 

ohrožení dítěte, musí v rámci svého působení přiměřeně zasáhnout. Pokud dítě vykazuje 

ohrožující chování pro sebe a případně i pro své okolí, musí také náležitě zasáhnout. 

O hranici ponechání dítěte v rodině je velmi těžké mluvit jako o striktně vymezeném 

postupu a případné hranici. Tato pomyslná hranice v určité rodině může mít svůj konec 

buď velmi daleko, ale také může být nebezpečně blízko k jejímu překročení k ohrožení 
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jedince či rodiny. Pokud se například rodina potýká s kriminálním chováním nebo 

častým užíváním alkoholu či jiných návykových látek, je tato hranice velmi blízko. 

V případě stabilizované funkční rodiny je tato hranice v nedohlednu. Dle šetření 

Českého statistického úřadu v současné době přibývá dětí, které vyrůstají mimo svou 

rodinu a za posledních deset let se více než zdvojnásobil počet chlapců a děvčat, o které 

se starají pěstouni. Nyní žije více jak deset tisíc dětí v pěstounských rodinách. (ČSÚ 

1.3.2017) Tyto děti přibývají na základě nízké sociální úrovni rodiny, zadluženosti 

rodiny, úmrtí rodičů a také na základě zvyšujícího se nežádoucího chování, jelikož 

současná rodina, se od té, která je uváděna v literatuře a naší minulosti hodně liší.  

Vyřazení dítěte ze základní evidence OSPOD nastává, dosáhne-li dítě zletilosti, 

nabude svéprávnosti nebo má přiznanou zletilost dle občanského zákoníku. Dále pokud 

skončilo období, na které byla prodloužena ústavní nebo ochranná výchova po dosažení 

zletilosti, ke dni nabytí právní moci rozhodnutí soudu ve věci péče soudu o nezletilé 

nejde-li o náhradní péči zařízení péče o děti, ke dni právní moci rozhodnutí, ke dni 

zastavení přestupkového řízení proti mladistvému a jiné. Pro představu jsem přiložila 

obrázek grafu, kde je uveden počet evidovaných dětí pracovníky OSPOD a počet dětí a 

mladistvých evidovaných kurátory pro mládež podle krajů v letech 2014 až 2016.  

Zdroj: MPSV Měsíčník Statistika & My vydání 11-12/2017 

  

Obrázek 3. - Přehled dětí evidovaných OSPOD 



 

36 

PRAKTICKÁ ČÁST  

V praktické části mé bakalářské práce se Vám formou kazuistik pokusím přiblížit, 

jaké znaky musí být naplněny, aby dítě bylo odebráno z rodiny. Tím si pomyslně 

ukážeme a nalezneme hranici, kdy dítě může být vychováváno i nadále ve své rodině 

a naopak, kdy je jeho další pobyt v rodině ohrožující a nevhodný. Dále zde budu 

poukazovat na různé situace, při kterých se rodiče nezachovali správně pro řádný vývoj 

a výchovu jejich dítěte. V kazuistice si zkusíme ukázat i možnosti, zda v případě jiné 

reakce či jednání někoho z rodiny nemohla celá situace mít jiný konec nebo naději 

na odvrácení odebrání dítěte z rodiny. Případně si zdůrazníme jednání, které naopak 

vedlo k nápravě a zlepšení celé situace.  

5 KAZUISTIKA Č. 1. 

Pro tuto kazuistiku jsem zvolila dívku, která měla výchovné problémy spojené 

s impulzivním a násilným jednání. Na základě ochrany osobních údajů jsem zvolila 

užití jiných smyšlených jmen. Předmětem kazuistiky je nezletilá Anna narozená roku 

1999. 

Nezletilá Anna se narodila v r. 1999 v Praze rodičům matce nar. v r. 1973 a otci nar. 

v r. 1983. Spis v té době nezletilé Anny je veden OSPOD v Lysé nad Labem od května 

r. 2014, kdy nezletilá ve věku 14 let utekla rodičům v nočních hodinách z domova.   

Nezletilá Anna byla tou dobou studentkou Gymnázia v Praze 8. do školy jezdila 

pravidelně, učila se průměrně. Anna v této době žila s oběma rodiči. Ve škole ani doma 

nevykazovala žádné problémové chování, vztah s rodiči měla dobrý, nekonfliktní.  

V květnu roku 2014 nezletilá Anna utekla v nočních hodinách z domova. Matka 

Anny zjistila její nepřítomnost, když se večer šla napít. Anna utekla z domova oknem. 

Rodiče začali Annu ihned hledat. Když Annu nemohli najít a neměli o ní žádné zprávy, 

šli ohlásit její útěk místní Policii ČR. Policie ČR vyhlásila pátrání po nezletilé Anně 

a hlídky s jejím popisem vyrazily do ulic. Zároveň strážník s otcem nezletilé procházel 

kamerové záznamy z ulic města, zda nezletilou neuvidí. Otec dceru poznal, jak 

se na konci města pohybovala se skupinou kluků, se kterými se nedávno seznámila. 

V časných ranních hodinách se dcera vrátila k domu a chtěla oknem, kterým utekla 
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vylézt zpět, aby nikdo nic nezjistil. Bohužel se nezletilé návrat okem nepodařil. 

až po zapnutí mobilního telefonu zjistila, že ji rodiče hledají a ozvala se jim.  

V této situaci vidíme, jak nezletilé dospívající dítě, mohou nově navázané sociální 

kontakty ovlivnit. Anna doposud neměla žádné problémy v chování, s rodiči se vždy 

domluvila. Jelikož nová parta kamarádů, neměla takové zázemí, jako měla Anna, 

nepřišlo jim nevhodné se potulovat v noci v lese na konci města. Anna při svém 

rozhodování dobře věděla, že by ji rodiče noční výlet s kamarády zakázali, ale zároveň 

se nechtěla před novými kamarády shodit tak musela začít přemýšlet jinak než doposud, 

kdy se s rodiči vždy předem domluvila. Musela vymyslet způsob, kterým uspokojí svou 

aktuální potřebu, a přitom se vyhne odhalení a dalších problémů, kterých si Anna byla 

dobře vědoma.  

Při jednání Anna uvedla, že její útěk způsobilo zkratovité jednání, jehož důsledky 

si zprvu neuvědomila. Dále z výpovědi vyplývá, že ji k odchodu z domu nikdo nenutil 

a nezletilá se měla v plánu vrátit. Jako důvod jejího odchodu uvedla Anna skutečnost, 

že kamarádi, se kterými se nedávno seznámila, měli v plánu téhož večera stanovat 

v lese za městem. Anna věděla, že večerní stanování by ji rodiče nedovolili. Na svou 

obranu sdělila, že při odchodu z domu nepožívala žádné alkoholické nápoje, ani jiné 

návykové látky ani napáchala trestnou činnost. Rodiče i nezletilá byli informováni 

o tom, že Policie ČR celou věc předá k prošetření na odbor sociálně-právní ochrany 

dítěte v Lysá nad Labem. 

Při pohovoru s kurátorem pro mládež měla Anna ke svému chování kritický postoj. 

Uvedla, že šlo opravdu o náhlé jednání, bez dlouhodobějšího charakteru. Anna také 

sdělila, že ji celá věc mrzí, a nedokáže si své jednání hodnověrně vysvětlit. Kurátor 

pro mládež matce Anny doporučil, aby Anna navštěvovala dětského psychologa, který 

jí pomůže v korekci jejího chování. Matka s návštěvami dětského psychologa 

souhlasila. Anna dobrovolně a pravidelně docházela k dětskému psychologovi 

a spolupracovala. Další krok kurátora pro mládež bylo vyžádání aktuální zprávy 

ze školy. V této zprávě je uvedena skutečnost, že Anna má nyní pasivní přístup, bez 

motivace, podprůměrné výsledky a má občasné drzé a nevhodné chování k vyučujícím. 

Postupně se také u Anny zvyšuje počet absencí. Rodiče Anny se školou komunikují 
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bohužel pouze telefonicky, na osobní jednání nemají v rámci pracovní zátěže čas. 

Podmínky rodinného prostředí škola blíže nezná. 

Celá situace se v průběhu jednání nevyvíjela dobře. Rodiče Anny neměli její volný 

čas pod kontrolou, jelikož byli sami pracovně vytíženi. Anna se i nadále stýkala 

s novými kamarády, kteří nerespektovali své rodiče, nechodili do školy a pouze 

se potulovali po ulicích. Sezení s dětským psychologem probíhaly, ale Anna vnitřně 

bojovala se svými emocemi a také se svým chováním. Představa ztráty nových 

kamarádů, pro ni nepřipadala v úvahu.  

V září roku 2014 přestoupila Anna z důvodu nezvládání výuky gymnázia 

na Obchodní akademii v Lysé nad Labem. i přes přestup a zvyšující se problémy Anna 

dále spolupracovala a docházela na sezení. Také byly vedeny pohovory s rodiči Anny, 

kterým bylo poskytnuto poradenství ohledně zkratovitého jednání jejich dcery. Také byl 

na rodiče kladem důraz, aby dceři věnovali více času, a dbali na to, s kým se Anna 

ve svém volném čase stýká. Ve zprávě z Obchodní akademie v Lysé nad Labem neměla 

Anna problém se začleněním do kolektivu ani s prospěchem a chováním. Její studijní 

výsledky odpovídali průměrným výsledkům ostatních žáků. Do školy chodila 

pravidelně a včas. Matka Anny se osobně účastnila na všech třídních schůzkách. 

S novou partou kamarádů se Anna přestala stýkat.  

Rodiče Anny po zvyšujících se problémech a přestupu jejich dcery na jinou školu, 

změnili k celé situaci postoj. Dali na rady kurátora pro děti a mládež a změnili svůj 

pracovní harmonogram. Díky menší pracovní vytíženosti se rodiče s Annou více viděli, 

bavili a také věděli, s kým se baví a přátelí. V rámci organizace volného času a také 

stmelení rodiny, si rodina dopřávala častější výlety, návštěvy kulturních center apod., 

na které při vytíženosti rodičů nebyl vždy čas. Anna měla tedy méně volného času, 

který by trávila venku touláním se s kamarády. Anna byla také zapojena v péči 

o domácnost.  

Po nějaké době se však celé situace změnila. Rodiče Anny byli opět pracovně 

zaneprázdnění a situace kolem Anny se začala rychle měnit. Anna se začala znovu 

stýkat s partou kluků. S jedním začala i chodit, ale po krátké době se s ním rozešla. 

V měsíci srpen roku 2015 spáchala Anna další provinění ve formě ublížení na zdraví 

dle ustanovení § 146/1,2b) trestního zákoníku a provinění výtržnictví dle ustanovení 
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§ 358/1 trestního zákoníku tím, že napadla jinou nezletilou kamarádku a to tak, že 

ji chytla za vlasy, kopla jí kolenem do brady, povalila jí na zem, kde nad ní klečela, 

tloukla jí hlavou o zem, následně ji několikrát uhodila otevřenou dlaní i pěstí do hlavy 

a obličeje, ramenou a zad. To vše na místě veřejně přístupném za přítomnosti nejméně 

11 dalších osob, čímž ji způsobila mnohočetné oděrky, tržnou ránu hlavy, pohmoždění 

krku a čelisti.  

Zde vidíme, jaký rychlý postup měla předčasně ukončená snaha o to, aby se Anna 

přestala stýkat s podobnými kamarády a svůj volný čas trávila lépe. Zásadní chybou 

rodičů v tomto případě bylo nedůsledné pokračování v kontrole a organizaci volného 

času Anny. Anna opět měla celé dny po škole volné a bez dozoru. Než aby tento čas 

trávila sama, opětovně vyhledala partu kamarádů. Anna měla v důsledku působení více 

vlivů poté problémy se svým chováním a také se zvládáním svých emocí. Kde tyto 

emoce převládly v tom, když se ji kamarádka „vysmála“, že nyní chodí s jejím 

už bývalým klukem, kterého Anna měla stále ráda.  

Na Annu bylo podáno trestní oznámení z ublížení na zdraví. Anna sdělila, že se opět 

jednalo o zkratovité jednání, jelikož ji kamarádka naštvala výsměchem, že nyní chodí 

s jejím bývalým klukem. Svou vinu a nevhodné chování vůči kamarádce uznala. 

Následně po schůzkách s kurátorem pro mládež a dětským psycholog napsala Anna 

napadené omluvný dopis a svého jednání velmi litovala. V jejím jednání ji měla 

dopomáhat druhá kamarádka, která měla první kamarádku vylákat, aby ji Anna mohla 

napadnout. V průběhu trestního řízení uznala Anna, že své jednání přehnala, že neměla 

v plánu do takové míry kamarádku zbít.  

Na základě nepřiměřeného chování Anny si OSPOD vyžádal zjištění poměrů 

mladistvé potřebné pro vyhodnocení vhodných výchovných, ochranných nebo trestních 

opatření stanovených soudem nebo v přípravném řízení státním zástupcem.  

Spolupráce Anny nebyla poté řádná a přestala docházet na sezení s dětským 

psychologem. Anna byla pod velkým vlivem svých kamarádů, mezi které chtěla 

zapadnout a trávit s nimi veškerý svůj volný čas. Své rodiče Anna také přestávala 

respektovat a poslouchat. 

Je možné, že neorganizovaný volný čas mohl způsobit až takto zkratovité a násilné 

jednání u Anny? Z jakého důvodu přestala Anna respektovat a poslouchat své rodiče, 
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kteří se ji po incidentu opětovně začali více věnovat? Neměl být postup kurátora 

pro děti a mládež jiný? Stal by se tento incident, kdyby rodiče nebyli tolik pracovně 

vytíženi? Z pozice kurátora pro děti a mládež v této situaci nebyly naplněny znaky, 

které by jej opravňovali k odebrání dítěte z rodiny. Rodina Annu byla a je schopna 

zajistit po materiální, ekonomické, socializační, výchovné, emocionální 

a zabezpečovací stránce. U výchovné stránky je bohužel problém s její nedostatečností 

a nedůsledností, kdy po většinu dne není Anna pod dohledem. Co se týče autority 

k rodičům, tu Anna až do kontaktu s novými kamarády měla. Kamarádi měli v rámci 

skupiny tyto pravidla, ale nastavená jinak a bylo na Anně, jakým způsobem se s ním 

vypořádá. Bohužel být členkou této party pro ni bylo vším, jelikož nechtěla být sama. 

Annino chování mohlo dále přejít k násilnému, důsledkem rozchodu s klukem, který byl 

také členem této party, kdy bylo její postavení ohroženo a poté ještě umocněno 

nahrazením jeho nové přítelkyně, její kamarádky. V období dospívání se dítě musí 

naučit rozpoznat žádoucí a nežádoucí chování, zvládnout odolávat rizikům spojené 

s nynější dobou a také najít či vydobýt si své místo mezi svými vrstevníky. V tomto 

složitém období Anna neměla dostatečnou oporu ve své rodině, a proto mohl být vliv 

nových kamarádů pro Annu natolik silný. 

V měsíci březen roku 2016 se Anna dopustila opakovaného násilného chování 

a ublížení na zdraví vůči další nezletilé dívce ve sklepních prostorách na večírku 

v Praze. Anna sdělila, že na večírku požívaly alkoholické nápoje a poté nějaká nezletilá 

dívka vytáhla i drogy. Anna sdělila, že tento prášek odmítla, ale nezletilá dívka byla 

neodbytná. Jelikož dívku na večírku všichni s drogami odmítli, vydala se pryč. Anna 

se však za ní vydala ven a násilně ji napadla. Uvedené dívce byla přivolána záchranná 

služba. Jednalo se o skoro stejné napadení jako v předešlém případě. Nezletilá Anna 

poté napsala dívce omluvnou SMS zprávu od kamaráda. 

Jednání a chování Anny začalo být velmi problémové a přestala s rodiči 

i psychologem spolupracovat a komunikovat. Její jednání bylo velmi vzdorovité, pokud 

nebylo po jejím. Anna se zcela uzavřela do sebe a odmítala jakoukoliv pomoc od rodičů 

i ostatních. Jako obranu zvolila možnost, že se postará sama o sebe. 

Kurátor se Anně snažil vysvětlit důsledky a možné postihy, které ji hrozí v rámci 

podaného trestního oznámení a také se snažil o to, aby si uvědomovala závažnost svých 
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činů. Po nějaké době bylo s Annou vedeno jednání ze strany psychologa, jelikož státní 

zástupkyně požadovala psychologický posudek, aby se zjistilo zkratovité jednání 

ze strany nezletilé Anny. se sezením Anna souhlasila a začala znovu spolupracovat, 

otevřeně mluvila i o kritických tématech. Dále sděluje o zlepšení se jejího vztahu 

s matkou, kdy ji nevzdoruje a společně už si zase povídají. 

Další jednání s Annou probíhaly bezproblémově. Anna začala docházet i na brigády, 

kterými si přivydělávala, školu a prospěch však nezanedbávala. Styk se svými 

kamarády z důvodu zkrácení volného času omezila. Škola a následně brigády, kdy 

si chtěla Anna vydělat své peníze, ji zabraly skoro všechen volný čas. V rámci chodu 

domácnosti začala i ze svých brigád rodičům přispívat na domácnost. 

Anna chtěla dokázat, že je dospělá a umí se o sebe postarat a nikoho nepotřebuje. 

Toto její uzavření bylo nejspíš reakcí na sled událostí, které se v jejím životě staly. 

V rámci stanovení si svého cíle, který byl podmíněn velkou motivací, že to dokáže, 

se Annino chování zlepšilo, jelikož netrávila se svými kamarády tolik času a musela 

se věnovat jak škole, tak brigádám. 

V měsíci duben roku 2017 byl vydán rozsudek republiky, kdy byla nezletilá Anna 

uznána za vinnou z výtržnosti a z provinění ublížení na zdraví a odsouzena ke zkušební 

době v trvání 10 měsíců za současného uložení výchovné povinnosti podrobit 

se psychologickému poradenství ve zkušební době podmíněného upuštění od uložení 

trestního opatření. 

V květnu roku 2017 se Anna dostavovala řádně a spolupracovala výborně.  

O měsíc později Anna na setkání uvedla, že má zhoršený prospěch a škola ji nebaví 

a nechce potom vykonávat vystudovanou profesi účetní. Dále sdělila, že dochází na své 

brigády, kdy přistoupila i na nové brigády, které ji domluvili její kamarádi, když 

je kontaktovala, aby ji pomohly vyřešit peníze, že do školy již docházet nechce. Jednalo 

se o pozici tanečnice a barmanku. Anna byla důrazně upozorněna, na možná rizika, 

s tímto výkonem brigád. 

Poté se již Anna přestala dostavovat a ze sezení se omlouvala.  

Anna se ještě jednou dostavila, již jako zletilá a sdělila, že již ukončila studium 

a vykonává brigády. Plánuje odjet za prací do zahraničí. Matce na domácnost přispívá. 
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Anna si je vědoma uložené povinnosti, ale nepokládá ji za potřebnou. Nyní se uvidí, 

jaké jednání Anna bude vykazovat v plnoletosti a zda dobře uvědomuje rizika spojené 

s uloženou povinností a důsledky, když ji nebude řádně plnit. 

Tato kazuistika krásně ukazuje skutečnost, že své děti musíme stále vychovávat 

a nejvíce v jejich nejrizikovějším věku, a to je dospívání. V tuto chvíli se dosavadní 

řádná výchova vlivem okolích skutečností, které jsem uváděla v teoretické části práce, 

může ještě změnit v nežádoucí či problémové chování. Zásadní chybou rodičů Anny 

bylo právě předčasné ukončení dohledu Anny a také ztráta kontroly nad jejím volným 

časem. i když rodiče Annu dobře vychovali tak v tuto rizikovou chvíli byla Anna 

odkázána sama na sebe. Práce s dětským psychologem při podpoře a spolupráce rodičů 

zafungovala, ale jelikož po zlepšení byla předčasně ze strany rodičů zeslabena a Anna 

měla opět prostor k volbě, netrvalo toto zlepšení příliš dlouho. Anna poté k celé věci 

měla kritický postoj a zcela se uzavřela dalším možnostem a spolupráce. Rodiče 

se snažili Annu také přesvědčovat, ale poté když zjistili, že je Anna neposlouchá 

a případně jim radši bude lhát, jen aby měla klid, přestali do jejího volného času 

zasahovat, aby ji neztratili úplně. Teď je pouhou spekulací, jak by celý příběh dopadl, 

pokud by Anna měla v období dospívání dohled a potřebný organizovaný volný čas. 

Zda by se Anna dokázala za podpory rodiny odpoutat od podobných kamarádů 

a poslouchat své rodiče. Zda by Anna poté cítila menší samotu, kdyby její rodiče nebyli 

neustále v zaměstnání. Dosažením zletilosti se nyní Anna již zcela rozhoduje sama 

za sebe. Teď je jen na ní, jakým směrem bude svůj život vést a zda se z některých těchto 

chyb poučila a dokáže se zodpovědně vypořádat se svým chováním, emocemi a s tím co 

je pro ni a společnost žádoucí a správné. 

6 KAZUISTIKA Č. 2. 

Pro tuto kazuistiku jsem zvolila děti, které mají výchovné problémy spojené 

s trestnou činností. Na základě ochrany osobních údajů jsem zvolila užití jiných 

smyšlených jmen. Předmětem kazuistiky jsou děti - sourozenci: Pavlína, nar. roku 1993, 

Karel, nar. roku 1994, Martin, nar. roku 1995 a Jana nar. roku 2000. 

 Sourozenci žili od narození v rodinném domě se svými rodiči a prarodiči v Lysé 

nad Labem. Jelikož se jedná o velmi početnou rodinu, v domě se občasně zdržovali 
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i další příbuzní. Spis sourozenců se na OSPOD Lysá nad Labem začal vést po spáchané 

trestné činnosti matky dětí. Matka musela nastoupit na výkon trestu a soud svěřil děti 

do výchovy otce, nad kterým stanovil dohled OSPOD. V průběhu dohledu se stanovená 

výchova nad dětmi měnila, jelikož trestnou činnost páchala opakovaně jak matka, otec 

tak i babička. V dubnu roku 2007 OS Nymburk rozhodl o předběžném svěření dětí 

do výchovy jejich dědečka nar. roku 1942, jelikož rodiče společně s babičkou byly 

ve výkonu trestu odnětí svobody. Dědečkovi s péčí o děti pomáhala jeho dcera, která 

byla v minulosti také trestanou osobou. V červnu roku 2007 soud rozhodl o svěření dětí 

do výchovy jejich dědečka a ponechal nad rodinou dohled.  

V této kazuistice si ukážeme rodinu problémovou až afunkční, kdy děti byly v jejich 

zájmu umístěny do ústavní péče. V této rodině, rodiče svým dětem od jejich narození 

bohužel předávali špatné vzorce chování a jednání. Matka i otec dětí opakovaně páchali 

trestnou činnost, nepracovali a snažili se využívat děti k čerpání peněz ze sociálního 

systému státu. Nyní si vývoj jednotlivých sourozenců rozebereme zvlášť. 

Nezletilá Pavlína, nar. roku 1993 

V tu dobu nezletilá Pavlína začala navštěvovat ve svých šesti letech povinnou školní 

docházku na ZŠ v Lysé nad Labem. V průběhu povinné školní docházky byla rodiči 

přehlášena na jinou ZŠ v Lysé nad Labem pro její slabé výsledky. Po půl roce studia 

na nové škole byla Pavlína přeložena do ZŠ Speciální v Lysé nad Labem. Studijní 

výsledky Pavlíny byly průměrné. V tomto okamžiku můžeme říci, že slabé výsledky 

Pavlína měla z důvodu, že mimo školní prostředí s ní nikdo jiný nepracoval, nedělal 

domácí úkoly a látku si neopakoval či netrénoval. Rodiče Pavlíny nepokládali 

za důležité vzdělání, a proto k němu nevedli ani své děti. Špatné známky ve škole svých 

dětí neřešili, protože oni sami neměli v jejich letech také dobrý prospěch. Pavlína byla, 

ale ve škole vždy ukázněná a neměla žádné vážné výchovné problémy.  

Po ukončení povinné školní docházky v roce 2007 již Pavlína nechtěla jít studovat 

dál. Pavlína neměla v rámci své rodiny vzor v chování, které by ji motivovalo ke studiu 

či práci, začala proto také páchat trestnou činnost. Jednalo se o drobné krádeže 

například dámské kabelky v supermarketu. Pavlíně za tento čin bylo uloženo výchovné 

opatření – dohled probačního úředníka. Pavlína nechtěla spolupracovat, a proto se dále 

dopustila útěku od dědečka, kterému byla svěřena do péče. Nezletilá se v tuto dobu 
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zdržovala u svého přítele v Praze, kde páchala další drobné krádeže a byla zadržena 

Policií ČR. Jelikož rodiče nezletilé byly v tu dobu ve výkonu trestu, byla Pavlína 

umístěna do záchytného centra, odkud poté utekla zpět do domu svého dědečka. 

Pavlína byla velmi ovlivněna chováním své rodiny, které kopírovala a neuvažovala 

nad tím, že by mohla vést jiný život než její rodiče. K uspokojování svých potřeb, 

na které neměla finanční prostředky, využívala krádeží. Její okruh přátel a kamarádů 

byly sourozenci nebo jiní členové početné rodiny, kteří tyto vzorce chování také 

opakovali. Jediný člen rodiny dědeček se snažil, aby Pavlína zanechala páchání trestné 

činnosti a šla na studia. Bohužel Pavlína k dědečkovi neměla autoritu, jelikož ji neměli 

ani její rodiče, proto dědečka neposlouchala. 

Jelikož dědeček nezvládal dále výchovu Pavlíny, byla Pavlína umístěna do své 

zletilosti v dětském domově. Z dětského domova byla následně svěřena do péče její 

tety. V roce 2008 porodila Pavlína své první dítě a rok poté druhé dítě. Otec byl v 

tu dobu ve výkonu trestu odnětí svobody.  Pavlína je dlouhodobě závislá na pomoci své 

rodiny a sociálních dávkách. 

Když si položíme otázku, zda v tomto případě bylo umístění Pavlíny do dětského 

domova nutné, musím odpovědět, že ano. Rodiče toho času byli ve výkonu trestu odnětí 

svobody a dědeček nezvládal dále chování a případnou výchovu své vnučky. V dětském 

domově se Pavlína musela naučit řádu, pravidlům a také soužití s ostatními dětmi. 

V rodině, kde vyrůstala, nebyla totiž na pravidla moc zvyklá. Bohužel Pavlínin věk byl 

již v dospívající fázi při umístění v dětském domově a natolik ovlivněn, že již větší 

změny v chování nebylo možné v rámci působení vychovatelek dosáhnout, pokud by 

Pavlína nechtěla sama. Když se zaměříme na znaky, které byly pro odebrání Pavlíny 

z rodiny, tak musíme zmínit hlavní bod, výpověď dědečka, který prohlásil, že již není 

schopen zvládnout Pavlínino chování a také sdělil, že ona ho neposlouchá. Dále dělil, 

že nemá ani kontrolu nad jejím volným časem a s kým a jak ho tráví. Dědeček vnučku 

zajišťoval jak po materiální, tak i ekonomické, socializační a zabezpečovací stránce. 

O výchovné a emocionální stránce zde hovořit nelze, jelikož Pavlína svého dědečka 

nerespektovala a dědeček v rámci udržení rodiny nejprve nechtěl připustit, že by 

chování Pavlíny nezvládal. Až po několika sezení a spolupráce s pracovníkem OSPOD 

přiznal, že umístění Pavlíny do dětského domova bude v rámci jejího vývoje správnou 
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volbou. V tomto případě lze jen říci, že zásadní chybou při výchovy Pavlíny bylo 

osvojení si chování svých rodičů a jejich postojů a názorů, které se následně 

s přibývajícím věkem dítěte špatně napravují. Další chyba byla na dědečkově straně, že 

si nedokázal připustit, že Pavlínino chování nezvládá a celá situace, kdy si Pavlína, 

mohla dělat, co chce, se časově prodloužila na účel možné nápravy. 

Nezletilý Karel, nar. roku 1994 

Nastoupil do ZŠ Speciální v Lysé nad Labem. Karel měl ve škole od počátku 

výchovné problémy a neuměl vyjít s ostatními dětmi. Karel vyvolával rvačky, ničil 

školní majetek, nerespektoval pedagogy, vědomě a soustavně porušoval školní řád. 

Karel neměl ani dobré školní výsledky, propadal hned v několika předmětech. Z důvodu 

stěhování matka přeložila syna do jiné ZŠ a to do ZŠ v Praze 9. Karel začal mít 

s pobytem u matky spousty neomluvených hodin a porušování školního řádu se stalo 

zcela běžnou záležitostí. Karel s matkou přestával komunikovat a nerespektoval ji. 

V rámci stanoveného dohledu Karel odmítal i komunikaci s kurátorem pro děti 

a mládež. Karel také odmítnul docházet na speciální program v rámci ambulantní 

výchovné péče do Prahy 9.  

Karel měl od malička na rozdíl od sourozenců výbušné chování. Rodiče však s tímto 

jeho chováním nepodnikli patřičné kroky jako například návštěvu pedagogicko-

psychologické poradny apod. Karel vyrůstal nejvíce po boku své matky. Vzhledem 

k jeho výbušné povaze však neměl ve své matce dostatek respektu a autority, kterou 

potřeboval pro usměrnění svého chování. Při pobytu v dědečkově domě, neměl tento 

respekt ani k němu. Karel měl osvojené stejné vzorce chování jako jeho sestra Pavlína. 

Páchání trestné činnosti a záškoláctví mu proto nebylo cizí. Jelikož povaha Karla 

na rozdíl od Pavlíny byla vznětlivá, ani pomoc pracovníka OSPOD zde neplnila svůj 

účel, jelikož ji Karel odmítal a mařil i přes matčino naléhání, která tušila, brzké 

odejmutí Karla z její péče. Pracovník OSPOD, zde zkusil všechny možné nástroje 

k možné nápravě v chování Karla v rámci ambulantní péče a spolupráce. Jelikož 

se všechny tyto nástroje ukázaly jako nedostatečné a chování Karla bylo stále 

problémové (záškoláctví, krádeže, toulání), které matka nezvládala, byly naplněny 

dostatečné znaky pro umístění Karla do ústavní výchovy.  
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Na základě stupňujícího se problémového chování Karla společně s jeho pasivním 

přístupem, který veškerou snahu matky a možnou pomoc od sociálního kurátora pro děti 

a mládež odmítal, nařídil v květnu roku 2009 Obvodní soud pro Prahu 9 podnět 

k zahájení řízení o nařízení ústavní výchovy. Toto nařízení bylo několikrát přesunuto 

z důvodu stěhování rodiny na jiný soud. Konečným soudem se stal OS v Nymburce. 

Karel kradl předměty, oblečení, kreditní karty. K možnému nařízení ústavní výchovy 

došlo poté kdy se OSPOD Lysá nad Labem od Policie ČR v březnu roku 2009 

dozvěděl, že byl Karel v Praze zadržen pro manipulaci a užívání návykových drogových 

látek – heroinu hned ve třech případech.  

Soud nařídil pro Karla předběžné opatření ústavní výchovy a také detoxikaci 

v Psychiatrické nemocnici Bohnice. Karel nebyl pro zajištění nalezen v místě trvalého 

bydliště. Byl na útěku a příbuzní sdělili, že neví kde. Po Karlovi bylo vyhlášené 

celostátní pátrání. Karel byl po několika dnech zadržen v Brně. Karel opakovaně 

z psychiatrické nemocnice utíkal. Na základě jeho pasivního přístupu byl převezen 

do diagnostického ústavu v Dobřichovicích. Karel byl vytrvalý a z ústavu se mu také 

podařilo utéct. V dubnu roku 2010 byl proto umístěn do výchovného ústavu Nové 

Domky Přímda. Karel je nyní zletilý, má několik dětí a trestnou činnost páchá i nadále 

a jeho pobyt v rodině se střídá spolu s pobytem ve výkonu trestu odnětí svobody. 

Nezletilý Martin, nar. roku 1995 

Martin navštěvoval ZŠ v Lysá nad Labem a neprojevovaly se u něj žádné výchovné 

problémy, jeho prospěch byl průměrný. Vzhledem k nestálému rodinnému prostředí 

a skutečnosti, že rodiče pro získání finančních prostředků a také touze po některých 

věcech páchali trestnou činnost, byl v březnu roku 2009 Martin zadržen Policií ČR 

v obchodním domě v Praze, při trestném činu krádeže a neoprávněné držení platební 

karty. Martin byl poté ještě několikrát zadržen pro krádeže peněženek v jiných 

obchodních domech v Praze. V listopadu roku 2009 se Martin znovu kradl, ale 

ke krádeži byl obviněn dále z útoku na veřejného činitele. OS v Nymburce nařídil 

na základě opakované trestné činnosti a útoku výchovné opatření - dohled probačního 

úředníka. Martin měl pasivní přístup a nespolupracovat na možné nápravě. Martin byl 

v prosinci roku 2009 umístěn do diagnostického ústavu v Dobřichovicích. Nyní 
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je Martin zletilý a společně se svým bratrem páchají další trestné činnosti. Jeho pobyt 

je častěji ve výkonu trestu odnětí svobody než v jeho rodině. 

Osud nezletilého Martina je podobný jako osud jeho bratra. Martin byl oproti svému 

bratrovi klidné povahy a z počátku nevykazoval žádné výchovné problémy. V rámci 

jeho dospívání a také vlivu staršího bratra se Martin začal aktivně zapojovat 

do bratrových plánů a krádeží. Ke krádežím je nejčastěji vedlo zanedbávání péče 

ze strany matky. Martin se svým bratrem trávil nejvíce času a také v něm viděl svůj 

vzor a respektoval ho, protože jejich otec byl v tu dobu ve výkonu trestu odnětí svobody 

a jeho pozici v rámci vzoru a autority nikdo jiný nepřevzal, ani dědeček, osvojil si tak 

podobné chování jako jeho bratr Karel. Matka v tuto chvíli byla znovu nerespektována. 

Vzhledem k její minulé trestné činnosti bylo kázání matky pro jejího syna pouhými 

planými řečmi. Poté byly naplněny stejné znaky jako u bratra pro jeho umístění 

do ústavní výchovy. Oproti znakům u Karla zde přibylo ještě matčino zanedbávání 

základních životních potřeb – potravin, oděvu, školních pomůcek. 

Nezletilá Jana, nar. roku 2000 

Nezletilá Jana navštěvovala ZŠ speciální v Lysé nad Labem. Do listopadu roku 

2009 neměla ve škole žádné výchovné problémy. Jana začala mít ve škole neomluvené 

hodiny, stejně jako z počátku její bratři. Jana, ale oproti bratrům doposud nespáchala 

žádnou trestnou činnost. Jelikož Jana byla v tuto dobu v péči svého dědečka a její věk 

byl devět let, ohlásil dědeček neomluvené hodiny vnučky pracovníku OSPOD. 

Postupem času při spolupráci dědečka a OSPOD Lysá nad Labem – kurátora pro děti 

a mládež nebyla u nezletilé Jany zjištěna trestná činnost ani další neomluvené hodiny. 

Školní výsledky Jany byly průměrné a prospěch na výbornou. Zde dědeček řádně 

ohlásil tuto skutečnost a také dodržoval pokynů pracovníka a společně se snažili v Janě 

osvojit jiné vzorce chování než u jejích sourozenců. Tato včasně nastavená spolupráce 

a využití nástrojů pracovníka OSPOD ukázali, že lze chování dítě ovlivnit a odvrátit tak 

možné riziko odebrání dítěte z rodiny. V případě Jany nebyly v tuto chvíli naplněny 

znaky pro její odebrání z rodiny. V období dospívání začala Jana vykazovat známky 

problémového chování, jelikož se často stýkala se svými sourozenci a dědeček přestával 

mít kontrolu nad jejím chováním a trávením volného času. Jana byla následně 

na doporučení umístěna do dětského domova se školou Býchory, jelikož dědeček 
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s přibývajícím věkem již výchovu nezvládal a Jany rodiče nebyli schopni řádné péče. 

U Jany se doposud páchání trestné činnosti nikdy neprokázalo.  

Tato kazuistika ukazuje, jak je pro vývoj dítěte důležité mít bezpečné a stálé zázemí 

– domov. Pokud jsou děti ze strany rodiny či příbuzných ohroženy, kdy v tomto případě 

bývala u dětí i několikrát zanedbána výživa a přísun potravy či tekutin, prostředí 

je nutné vyhodnotit za nevhodné pro řádný vývoj dítěte. Rodina nebyla funkční, a proto 

byly děti svěřeny do péče dědečkovi. Výchova a také předávané postoje, názory dětem 

do života od rodičů nebyly vhodným příkladem. Děti si odnesly do života negativní 

vzorce chování a jednání od svých rodičů a také sklony k trestné činnosti v rámci 

zajištění svých potřeb. Když jsme si přiblížily jednotlivé situace sourozenců 

s nejmenšími výchovnými problémy a žádnou trestnou činností z toho vyšla nejlépe 

nejmladší ze sourozenců Jana. Z jakého důvodu? Jana oproti ostatním sourozencům 

byla nejmladší a také na ni vliv rodičů nepůsobil v takové míře jako na ostatní 

sourozence, jelikož v té době, byli rodiče ve výkonu trestu. Hlavním výchovným 

vzorem byl pro malou Janu tedy dědeček nikoliv rodiče. Řádnou spoluprácí dědečka 

a kurátora pro děti a mládež se povedlo Janu nasměrovat k lepšímu vzorci chování 

pro její budoucí život. Zde vidíme, jak prostředí ve kterém dítě vyrůstá a také chování 

jeho nejbližších směřuje dítě v mladistvém věku i poté již podobnou cestou rodičů. 

V tomto případě se podařilo, ze čtyř sourozenců odvrátit toto negativní jednání pouze 

u jednoho dítěte a to Jany. Bohužel je patrné, i to, že jaké vzorce chování se dítě naučí 

při svém vývoji, lze jej hodně špatně přeučit na nové vzorce chování. Sourozenci 

po ukončení ústavní výchovy v dospělosti páchají stále, vědomě a opakovaně trestnou 

činnost. 
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ZÁVĚR 

Ve své práci se snažím poukázat na možná rizika a také na determinanty, které 

ovlivňují dnešní vývoj a výchovu dětí a dospívající mládeže. Právě děti a dospívající 

mládež jsou nejrizikovější skupinou a pro jejich řádný vývoj a výchovu bychom měli 

udělat maximum. Poukazuji zde na výchovné problémy dětí a dospívající mládeže, 

které nejčastěji vznikají v rámci působení rodiny a prostředí, ve kterém dítě vyrůstá. 

Popsáním těchto výchovným problémů se snažím nalézt, jaké znaky musí být naplněny, 

pro následné odebrání dítěte z jeho rodiny a domácího prostředí a naopak kdy stačí 

rodině v jejich složité situaci pomoci formou nástrojů pracovníků OSPOD. Cílem mé 

bakalářské práce je poukázat na tyto problémy a na jejich možné příčiny. Popsání 

determinantů, které dítě po celý jeho vývoj a výchovu ovlivňují, uvedených v teoretické 

části se snažím v praktické části podložit získanými kazuistikami. Vybrané kazuistiky 

dokazují, že výchova a vzorce chování rodičů je pro vývoj dítěte nejdůležitějším 

determinantem, který mu nastartuje budoucí cestu životem v dnešní společnosti a jeho 

socializaci. Pokud předávané vzorce chování neodpovídají žádoucímu chování dnešní 

společnosti a rodina nedokáže řádně zabezpečit po materiální, ekonomické, výchovné, 

zabezpečovací, socializační a emocionální své dítě je nutný dohled a spolupráce 

s pracovníky OSPOD. Následnou spoluprácí se poté vyhodnotí situace rodiny a nastaví 

možná náprava vzniklých problémů. V případě, kdy nejsou naplněny základní funkce 

rodiny, které dítě ohrožují na jeho životě nebo se objevují znaky, které ukazují, že dítě 

nerespektuje a neposlouchá své rodiče a opakovaně i přes spolupráci ustanovených 

opatření páchá například trestnou činnost nebo se dopouští jiných přestupků, musí být 

z této rodiny odebráno. Dítě je následně umístěno například do ústavní péče nebo do 

jiných odborných zařízení, kde se snaží s problémovým chováním dítěte pracovat 

a eliminovat jej. V některých případech postačí i péče jiné osoby blízké. Ze své 

zkušenosti z mé dosavadní pracovní pozice mohu říci, že se bohužel počet 

problémových a dysfunkčních rodin zvyšuje a je jen na naší společnosti, jak se k této 

skutečnosti postavíme a co uděláme proto, aby naše děti vyrůstaly, alespoň v takovém 

prostředí jako my. 
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