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ÚVOD 

Moje absolventská práce nese název “Kriminalita mládeže a práce kurátora pro 

děti a mládež“. Důvody vedoucí k výběru daného tématu bylo moje dlouhodobé 

působení na Sociálním a zdravotním odboru u kurátora pro děti a mládež Městského 

úřadu v Lysé nad Labem. Domnívám se, že jsem během této odborné praxe získala 

mnoho informací a zkušeností o dané profesi, a mnoho zajímavých poznatků vyplývající 

z práce s rizikovou mládeží. Tato práce mě natolik oslovila, že jsem se rozhodla tuto 

tématiku rozepsat do mé absolventské práce a použít své poznatky do praktické části.  

Položím-li otázku, kdo je kurátor pro děti a mládež? Myslím si, že jen menší 

počet lidí by mi umělo odpovědět. Domnívám se, že je to způsobeno tím, že lidé mají 

mylné informace o sociálních pracovnících. Lidé si myslí, že sociální pracovnice jsou 

pouze nepříjemné ženy, které chodí do rodin a odebírají bezdůvodně děti. Zejména je 

to způsobeno zkreslenými informacemi z médií. I proto jsem se rozhodla podrobně 

popsat, jaká je náplň práce kurátora pro děti a mládež a jeho zájem o dětský vývoj.  

Práci bych chtěla doplnit otázkou týkající se kriminality mládeže, protože 

vyplývá z práce kurátora pro děti a mládež. Domnívám se, že kriminalita mládeže je 

v součastné době sociálním problémem, který naše společnost musí řešit, aby 

nepřerůstala do krajností. Myslím si, že kriminalita neustále roste. S kriminalitou se 

setkáváme nejen z médií, kde jsou informace převážně zkreslené, ale také z běžného 

života. Myslím si, že je to způsobeno uvolněnou morálkou mezi lidmi a vlivem 

zahraniční kultury, která se do České republiky neustále rozšiřuje.  

V první teoretické části se budu věnovat podrobnému zpracování náplně práce 

kurátora pro děti a mládež. Uvedu jeho jednotlivé nástroje práce. Mezi nástroje 

zařadím jednotlivé zákony, kterými budou například zákon o rodině, zákon o sociálně 

právní ochraně dětí atd. Do této teoretické části zapojím i práci s rizikovou mládeží, se 

kterou se kurátor pro děti a mládež dostává do styku. Zapojím zde i metodiku sociální 

práce  a práci probační a mediační služby.  

V druhé části budu popisovat příčiny kriminálního chování. Zařadím sem vývoj 

osobnosti, poruchy osobnosti, vlivy sociálního prostředí (škola, rodina), sociální učení 

 a sociální vnímání.  
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Do praktické části bych ráda zapojila kasuistiku, která bude korespondovat 

s teoretickou částí. Pokusím se popsat vznikající metodiku práce s problémovou 

rodinou projektu SIDRO. Využiji své poznatky z praxe jako jsou, návštěvy v dětských 

domovech a výchovných ústavech, soudní jednání a podrobně vypracuji spisovou 

dokumentaci.  
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1 Cíle práce 

 

1.1 Hlavní cíl  

Zjistit jaká je náplň práce kurátora pro děti a mládež 

1.2 Vedlejší cíle  

Popsat příčiny vzniku kriminality 

Zpracovat teoreticky náplň práce kurátora 

Shrnout důležité zákony  
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TEORETICKÁ ČÁST 

2 KURÁTOR PRO DĚTI A MLÁDEŽ 

V této kapitole se zaměřuji na náplň práce kurátora pro děti a mládež. Kurátor 

pro děti a mládež je sociální pracovník, který se zaměřuje na děti a mládež, u kterých 

se objevuje kriminální chování.  

 

2.1 Náplň kurátora pro děti a mládež 

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 + 

Kurátorská práce zajišťuje sociální poradenství a vykonává práci pomocí 

analytické metody. Jeho práce je zaměřená na problémové rodiny, skupinu 

mladistvých, ale také na práci s jednotlivcem. Při své práci využívá socializaci a 

resocializaci. Zasahuje do jednání s dalšími institucemi a účelně se zabývá 

majetkoprávními záležitostmi. 

Kurátor pro děti a mládež pracuje s: 

 dětmi mladšími patnácti let, které v době spáchání činu jinak trestného 

nedovršily patnáctý rok věku 

 mladistvými (15 - 18 let), kteří se dopustili provinění, nebo kteří se dopustili 

přestupku, 

 mladistvými s opakovanými poruchami chování závažného rázu (záškoláctví, 

útěky z domova, agresivita, toxikomanie, alkoholismus, apod.), 

Během své práce je povinen vést řádnou spisovou dokumentaci a rejstříky o 

trestné činnosti nezletilých dětí a mladistvých. Rovněž zapisuje do rejstříku výchovné 

problémy.  
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Sepisuje zprávy o trestné činnosti nezletilých a mladistvých. K sepsání zprávy 

využívá individuální pohovor, provádí sociální šetření v místě bydliště nezletilého nebo 

mladistvého, šetření sociálních poměrů, informací obecních úřadů, státních orgánů, 

školských a zdravotnických zařízení.  Tyto zprávy je oprávněn zasílat orgánům činným 

v trestném řízení.  

Kurátor pro děti a mládež se zúčastňuje úkonů v přípravném řízení (výslech, 

konfrontace, seznámení se s výsledky vyšetřování), zúčastňuje se hlavního líčení 

a neveřejného zasedání v trestních věcech nezletilých dětí a mladistvých, kde aktivně 

využívá svá práva daná zákony, včetně opravných prostředků.  

 Navštěvuje nezletilé a mladistvé, kteří jsou umístěni v ústavních zařízeních a 

věznicích a plní úkoly při spolupráci s věznicemi a ústavy. Podílí se na realizaci ústavní 

nebo ochranné výchovy v příslušných zařízeních (zajištění dokladů, místa, doprovodu 

dítěte) ve spolupráci se soudem a justiční stráží, sleduje dodržování práv dítěte v 

ústavních zařízeních, ve výkonu vazby nebo ve výkonu odnětí svobody. Tyto děti 

navštěvuje jednou za tři měsíce. Spolupůsobí na zlepšení podmínek v rodinách obtížně 

vychovatelných nezletilých a mladistvých, u kterých je vykonávána ústavní nebo 

ochranná výchova, s cílem umožnit jejich návrat do rodiny (sanace rodiny). 

Pomáhá nezletilým a mladistvým, kteří jsou propuštěny z ústavní nebo 

ochranné výchovy a mladistvým z výkonu trestu odnětí svobody, aby se co nejvhodněji 

začlenili do společnosti. Podmíněně odsouzeným mladistvým poskytuje komplexní 

odbornou sociálně-právní pomoc.  

Zajišťuje výkon kolizního opatrovnictví v řízení o ústavní či ochranné výchově 

a v trestní řízení proti nezletilým a mladistvým, na základě dožádání zajišťuje substituci 

v přípravném řízení a v řízení před soudem.  

Spolupracuje s ústavy pro výkon vazby i výkon trestu odnětí svobody, 

se školskými zařízeními pro výkon ústavní a ochranné výchovy, spolupracuje s orgány, 

obcí, zdravotnickými a školskými zařízeními, občanskými sdruženími, úřady práce, 

charitativními a jinými organizacemi, probační a mediační službou apod. 

Kurátor pro děti a mládež je zařazen do plánu dosažitelnosti tzv. pohotovostní 

služba.  
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Podává okresnímu soudu návrh na nařízení předběžného opatření podle § 76 a) 

občanského soudního řádu, účastní se výslechů mladistvých a nezletilých na Policii ČR. 

Spolupracuje s Policií ČR a dalšími orgány činnými v trestním řízení. Kurátor pro děti a 

mládež má v povinnosti mlčenlivosti dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní 

ochraně dětí. 

Náplně práce pro kurátory pro děti a mládež jsou různorodé a jsou pro každého 

individuální. Ve své práci popisuji náplň práce kurátora pro děti a mládež, kterou jsem 

získala na Městském úřadě v Lysé nad Labem.  

2.2  Nástroje kurátora pro děti a mládež 

Kurátor pro děti a mládež pracuje s několika stěžejními zákony: 

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

2. zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy  

a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů 

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

Dále pracuje se zákony, které pro jeho činnost sice nejsou stěžejní, ale jejich 

znalost je v některých případech nutností: 

4. zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) 

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

6. zákon č. 94/1963 Sb., o rodině 

7. zákon č. 500/2004 Sb., správní řád 

8. zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě  

Během své praxe jsem byla přítomna při využití zákona, který kurátor pro děti 

a mládež využívá opravdu jen ve výjimečných případech: 

9. zákon č. 209/1997 Sb., o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti 

a o změně a doplnění některých zákonů 
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Ad. 1. zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí 

Tento zákon je pro práci kurátora velmi důležitý, jeho znalost by měla být 

samozřejmá. Vymezuje základní přítomnost orgánů sociálně-právní ochrany dětí. 

V tomto zákoně by se kurátor měl umět velmi dobře orientovat. Zmínit 

nejdůležitější paragrafy z tohoto zákona dle mého názoru nelze, protože by to byl 

dlouhý seznam. 

Ad. 2. zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy 

a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů 

Tento zákon bych postavila na úroveň zákona o sociálně-právní ochranu dětí, 

protože dle mého názoru je tento zákon pro práci kurátora stejně důležitý. 

Používá ho při zastupování dětí,  např. u výslechů u Policie ČR, při soudních 

jednáních. Při těchto činnostech samozřejmě používá další dva zmiňované zákony a to 

zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník a v menší míře zákon č. 141/1961 Sb., o trestním 

řízení soudním (trestní řád) 

Ad. 5. zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád 

Z tohoto zákona bych pro práci kurátora pro děti a mládež zmínila zejména dva 

paragrafy, které lze využít při akutním ohrožení zdraví nebo příznivého vývoje dítěte 

a to: 

 

§ 76a 

1) Ocitlo-li se nezletilé dítě bez jakékoliv péče nebo jsou-li jeho život nebo 

příznivý vývoj vážně ohroženy nebo narušeny, předseda senátu předběžným opatřením 

nařídí, aby bylo na nezbytně nutnou dobu umístěno ve vhodném prostředí, které 

v usnesení označí. Vhodným prostředím se rozumí výchovné prostředí u osoby nebo 

zařízení způsobilého zajistit nezletilému dítěti řádnou péči s ohledem na jeho fyzický 

a duševní stav, jakož i rozumovou vyspělost a umožnit realizaci případných jiných 

opatření stanovených předběžným opatřením. Jde-li o svěření dítěte do pěstounské 

péče podle zvláštního právního předpisu na přechodnou dobu, po jejímž uplynutí lze dát 
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souhlas rodiče s osvojením, nebo na dobu do rozhodnutí soudu o tom, že není třeba 

souhlasu rodiče k osvojení, soud svěří dítě do pěstounské péče předběžným opatřením. 

[cit. http://aplikace.mvcr.cz/sbirkazakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=1235] 

§ 102 

1) Je-li třeba po zahájení řízení zatímně upravit poměry účastníků nebo je-li 

po zahájení řízení obava, že by výkon rozhodnutí v řízení posléze vydaného mohl být 

ohrožen, může soud nařídit předběžné opatření. 

[cit. http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=1235] 

Ad. 6. zákon č. 94/1963 Sb., o rodině 

Z tohoto zákona zmiňuji pouze jeden paragraf, s jehož využitím jsem se během 

své praxe seznámila. Jednalo se o situaci, kdy nezletilá dívka zavinila na koloběžce 

dopravní nehodu s cyklistou, který u soudu podal žalobu na náhradu škody 

na nezletilou současně s oběma rodiči. V tomto případě soud dle uvedeného paragrafu 

ustanovil kurátora pro děti opatrovníkem nezletilé. 

§ 37 odst. 2) Nemůže-li dítě zastoupit žádný z rodičů, ustanoví soud dítěti 

opatrovníka, který bude dítě v řízení nebo v určitém právním úkonu zastupovat. Tímto 

opatrovníkem zpravidla ustanoví orgán vykonávající sociálně-právní ochranu dětí. 

[cit. http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=1232] 

Ad. 7. zákon č. 500/2004 Sb., správní řád 

Tento zákon kurátor pro děti a mládež využívá při vedení správního řízení a při 

přestupkovém řízení.  

Ad. 8. zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě  

O tomto zákoně by měl mít kurátor určité povědomí zejména kvůli nutné 

spolupráci s Probační a mediační službou ČR. 

Ad. 9. zákon č. 209/1997 Sb., o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné 

činnosti a o změně a doplnění některých zákonů 

S využitím tohoto zákona jsem se během své praxe setkala pouze jednou, kdy 

byl prezentován případ odškodnění klienta kurátora pro děti a mládež za domácí násilí. 

http://aplikace.mvcr.cz/sbirkazakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=1235
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=1235
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=1232
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Tento zákon byl použit pro finanční odškodnění ze strany otce pro psychickou újmu 

dítěte. 

2.3 Metodika sociální práce 

V této kapitole se budu věnovat pojmu sociální práce a zaměřím se na osobu 

sociálního pracovníka.  

Sociální práce je chápaná jako společenskovědní disciplína. Je nedílnou součástí 

sociální politiky.  Mnoho autorů se snažilo o jednoznačnou definici sociální práce. 

Osobně jsem si vybrala tuto definici. Sociální práce: Společenskovědní disciplína i oblast 

praktické činnosti, jejichž cílem je odhalování, vysvětlování, zmírňování a řešení 

sociálních problémů (chudoby, zanedbávání výchovy dětí, diskriminace určitých skupin, 

delikvence mládeže, nezaměstnanosti, aj.)  

[cit. MATOUŠEK, O., Slovník sociální práce, str. 213] 

Sociální práce vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Zákon 

upravuje podmínky poskytující pomoc fyzickým osobám, které se objevily v nepříznivé 

sociální situaci. Pomoc je poskytovaná službami, příspěvky na péči a podmínkami pro 

poskytnutí sociálních služeb. Zákon také upravuje kvalifikační předpoklady, které musí 

splňovat osoba pro vykonávání povolání sociálního pracovníka. 

2.3.1 Role sociálního pracovníka 

Sociální pracovník vykonává řadu sociálních rolí při svém zaměstnání. Dané role 

se navzájem ovlivňují a do značné míry se prolínají. Sociální role mohu vyčlenit do 

několika odlišných typů, které se rozdělují podle pracovní náplně, charakteru zařízení 

a místa, kde sociální pracovník koná svou profesi. Taktéž záleží na stylu vedení 

organizace, vlastního programu organizace a jaké má organizace vytýčené cíle.  

S první rolí sociálního pracovníka, se kterou se mohu setkat, je pečovatel nebo-

li poskytovatel služeb. Tento pracovník má ve své náplni práce napomáhat svým 

klientům v dennodenních činnostech. Stará se převážně o klienty s různými typy 

postižení, o nemocné klienty a dále sem mohu zapojit všechny klienty, kteří jsou velmi 

slabí a neschopní vykonávat důležité činnosti ve svém životě. Roli pečovatele mohu 

nalézt v různých sociálních zařízeních, kterými jsou například domovy pro seniory, 
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ústavy pro mentálně postižené jedince. Musím upozornit, že vykonává další služby 

mimo sociální zařízení jako jsou terénní pečovatelské služby konající se u klientů 

v jejich domácnosti. 

Druhá role sociálního pracovníka je vedena pod názvem zprostředkovatel 

sociálních služeb. Tento pracovník napomáhá klientům vyhledávat vhodné sociální 

služby, které vyhovují klientům. V součastné době jsou klienti málo informovaní o škále 

sociálních služeb. Toto je zapříčiněno nekoordinovanou sítí sociálních služeb. Proto 

sociální pracovník v této roli zastupuje nepostradatelnou funkci, jako je informátor pro 

klienta. Na druhé straně zastupuje i roli obhájce, který obhajuje klientovy potřeby. 

Třetí roli zastupuje sociální pracovník jako cvičitel. Z toho vyplývá, že napomáhá 

klientům změnit jejich chování a následně jim podává rady, kterými klient zvládá 

vyřešit své sociální problémy. Tato funkce do sebe zahrnuje i roli „učitele“. Ten učí 

klienta sociálním a adaptačním schopnostem a tudíž klienta povzbuzuje k lepšímu 

chování, které posléze předchází sociálním problémům a krizím.  

Do čtvrté role zařadíme sociálního pracovníka, který vykonává své činnosti pod 

označením poradce a terapeuta. Pracovník pomáhá svým klientům, aby získali nadhled 

na postoje, pocity a celkové jednání klienta. Dalo by se říci, že v této funkci zastupuje 

mnoho rolí, které zasahují do různých oblastí sociální práce. Tento pracovník zastupuje 

roli například poradenského pracovníka či socioterapeuta.  

Pátou roli nesoucí název případový manažer, mohu považovat za poměrně 

mladou roli. Sociální pracovník se snaží zajistit, koordinovat vhodný výběr sociálních 

služeb pro klienta. Jedná se o klienty, kteří potřebují zvýšené potřeby v oblasti sociální 

a zdravotní. S tímto pracovníkem se mohu setkat například ve funkci diagnostika, 

plánovače sociálních služeb. Tyto dvě funkce posléze napojují na funkční vazby k dalším 

poskytovatelům sociálních služeb. Důsledně sleduje, zda jsou všechny služby správně 

poskytované a jdou po boku se zájmem klienta. Tato funkce nejvíce využívá své 

praktiky při řešením sociálních událostí s problémovou rodinou, ale také při práci 

s postiženými lidmi, kde se sociální pracovník snaží navrátit jednotlivé osoby 

do běžného života naší společnosti.  
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Manažer pracovní náplně v zařízení popisuje šestou roli sociálního pracovníka. 

Tato funkce do sebe zahrnuje plánování a dávkování intervence o sociální práci. 

Podrobně sleduje kvalitu sociálních služeb a vypracovává z tohoto dozoru důležité 

informace. Převážně se jedná o profesionální pracovníky, kteří působí ve větších 

sociálních institucích. Dané instituce jsou obohaceny zvýšenou klientelou.  

Sedmá role sociálního pracovníka je personální manažer. Tuto roli osobně 

pokládám za velmi důležitou. Při této funkci se vykonavatelé nezaměřují na klientelu, 

ale svou pozornost věnují sociálním pracovníkům. Umožňují svým pracovníkům různé 

doškolování a různé výcviky, které se využívají v sociální sféře. Poskytuje jim supervizi 

na jejich pracovních místech. Supervize dlouhodobě pomáhají sociálním pracovníkům. 

Slouží jako nástroj, který napomáhá předcházet syndromu vyhoření. Neposkytují jen 

supervizi, ale také další konzultace v sociálním zařízení. 

Na konci této podkapitoly bych se zmínila o roli sociálního pracovníka, který se 

zabývá změnami v sociální oblasti. Jedinec se snaží identifikovat jednotlivé sociální 

problémy a posléze nalézat řešení těchto problémům. Jedná se o funkci analytika 

sociálních problémů. 

*srov. ŘEZNÍČEK, I., Metody sociální práce, str. 63 - 65] 

2.3.2 Osobní a profesionální předpoklady sociální práce 

Musím začít slovy, že sociální práce se bere jako umění a věda. Umění, jak už je 

známo se kombinuje s nadáním, zkušenostmi, tvořivostí, ale také s osobními 

předpoklady. Všechny tyto názvy jsou velmi důležité při kontaktu sociálního pracovníka 

s klientem. Proto je jedním z nejdůležitějších předpokladů pro sociální práci osobnost 

pracovníka. Osobnost jedince není důležitá jen při vykonávání profese sociálního 

pracovníka, ale také v dalších pomáhajících profesí jako je lékařství. Další předpoklad 

pro výkon sociální práce je talent a náklonnost ke klientům. Tyto předpoklady jsou 

považovány za stejně důležité, jako jsou odborné znalosti. V sociální práci se za 

odborné znalosti považuje především znalost sociálních jevů, informace o obecných 

podmínkách, poznatky o sociální politice a o sociálních programech, ale také znalosti o 

samotné sociální práci, její metodice a úkonech provádějící se v praxi. 
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Při vytváření společného vztahu mezi klientem a sociálním pracovníkem, je 

důležité projevovat angažovanost a profesionální jednání. Z toho vyplývá, že sociální 

pracovník musí získat důvěru a náklonnost svého klienta. A však vzniká situace, kdy je 

to velmi obtížné získat důvěru klienta a to v případě direktivního přístupu. Důvěry 

klienta docílí sociální pracovník pouze empatií, která je považována za jeden 

z nejdůležitějších předpokladů k výkonu sociální práce. Nastane-li situace při prvním 

kontaktu s klientem, že by se neobjevila empatie ze strany sociálního pracovníka, vedlo 

by to k jednorázové komunikaci a pracovní vztah s klientem by se vyvíjel velmi 

problematicky. Klient by se cítil nepochopený a odmítal by odbornou pomoc.  

Těsně vedle empatie stojí také tvořivost a flexibilní důraznost sociálního 

pracovníka. Tyto předpoklady se využívají převážně při hledání řešení, ovlivňování a 

improvizacích sociálních problémů. K těmto činnostem musí sociální pracovník vlastnit 

odborné znalosti a být dostatečně vyzrálou osobou.  

Předpoklady pro výkon sociální práce se do konce 80 let zanedbávaly. Začalo se 

to uplatňovat v menší míře až v dnešní době. I přes velkou snahu uplatnit osobní 

předpoklady, sociální práce neustále zaostává. Je to způsobené tím, že se hledí pouze 

na úřadování, a komunikační a přesvědčovací dovednosti se řadí až na poslední místo. 

S autorem v tomto posledním odstavci nemohu souhlasit. Zde je patrné, že 

autor stavěl tyto řádky pouze na bázi teorie. A však skutečná praxe je odlišná. Vím, že 

sociální pracovníci se dennodenně dostávají do přímého kontaktu s lidmi, kteří u nich 

hledají podporu a pomoc. Kdyby měli své komunikační a přesvědčovací dovednosti 

řadit na poslední místo, nemohli by vykonávat svoji práci. Lidé by se neměli na koho 

obrátit při řešení náročných životních situací a rozvod či nedostatek financí by vedl ke 

sociálnímu selhání a poškození duševnímu zdraví jedince. Lidé by na tyto situace byli 

sami. 

2. 3. 3 Spolupráce mezi klientem a sociálním pracovníkem 

Správná spolupráce mezi klientem a sociálním pracovník je zakotvena při 

prvním setkáním a také důvodem daného setkání. Mezi těmito stranami se odehrává 

vzájemná intervence, od které se posléze odvíjí celá spolupráce. Sociální pracovník 

s klientem při první komunikaci vzájemně zjišťují situace, ve kterých se nacházejí 
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a hledají správné prvky k dorozumívání. Z toho vyplývá, že sociální pracovník vytváří 

jednoznačnou komunikaci, která musí být jasná a pro klienta přehledná. Pracovník 

musí mít na paměti, aby klient pochopil účel sociálního zařízení, poskytující klientovi 

sociální pomoc, péči a služby, které mu mohou být poskytnuty.  

Musí mít na paměti, že sociální intervenci zpravidla ovlivňuje prostředí, ve 

kterém se uskutečňuje první kontakt mezi pracovníkem a klientem. Návštěva v rodině 

je velmi dobrým prostředkem pro sblížení sociálního pracovníka s klientem.  

Při prvním setkání má sociální pracovník za úkol navodit rozhovor, tak aby se 

klient cítil dobře a atmosféra byla uvolněná.  Musí vždy přistupovat profesionálně a být 

zaměřen na zájem klienta, kterého motivuje a angažuje ho ke změnám životních 

podmínek a ke změně vlastního chování. Každý sociální pracovník si musí uvědomit, že 

angažování a motivování klienta k různým činnostem je velmi důležité a také musí brát 

v úvahu, že někteří klienti se nebudou chtít angažovat. Je to způsobeno tím, že někteří 

jsou ke spolupráci se sociálním pracovníkem rezistentní. Klienti v některých případech 

považují sociální pracovníky za zlo. Tito klienti nejsou převážně připraveni na pomoc od 

sociálního zařízení a rozhovor s pracovníkem, které zahrnuje soukromé věci, o kterých 

klient nechce hovořit. Jestliže se klient dostane se sociálním pracovníkem do 

komunikace, která mu je nepříjemná, tak automaticky vytváří ochranné reakce, které 

se mohou projevovat silnou agresivitou, ale také pláčem či křikem. Na dané ochranné 

reakce musí být sociální pracovník připraven a musí si uvědomit, že tyto ochranné 

reakce nejsou zaměřená na jeho osobu, ale na situaci, ve které se klient nachází.  

Sociální pracovník získá pozitivní spolupráci s klientem pouze tehdy, když 

projeví opravdový zájem o osobu klienta. Dále spolupráci posílí tehdy, když pozná od 

klienta, co očekává od sociálního zařízení. Tohoto sociální pracovník dosáhne, když si 

bude s klientem vyměňovat vzájemné informace a vyslechne klientovi problémy.  

Klient musí porozumět všemu, co sociální pracovník vysvětluje. Jestliže klient 

nerozumí pokynům, které sociální pracovník vysvětluje, je velmi důležité krok po kroku, 

dosáhnout plného porozumění.  

Klient musí mít jasné představy o nároku sociálních služeb, které mu pomohou 

při zvládnutí krizové situace. Nejlépe je o těchto službách, které klientovi nabízí sociální 
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pracovník, poskytnout písemné informace. Protože klient má čas si o službách přečíst 

důležité poznatky a pro vhodnou službu se následně rozhodnout.  

Jsou případy, kdy klient se objevuje v situaci, ve které mu sociální pracovník 

nemůže pomoci a potřebuje pomoc jiného sociálního zařízení. Poté to již záleží na 

osobnosti sociálního pracovníka, zda klientovi pomůže zprostředkovat vhodnou službu 

či ho okamžitě odkáže na vyhledání služby samostatně. Sociální pracovník 

zprostředkovává službu tehdy, když vidí, že klient už nemá svou vlastní sílu na hledání 

další služby a má podezření, že se klient již neodváží vyhledat odbornou pomoc.  

Častěji se sociální pracovník setkává s klienty, kteří mají několik problémů 

najednou. V tomto případě sociální pracovník musí zjistit, v jaké situaci se klient 

nachází. Následně by měl zjistit a rozhodnout, zda není potřeba v nějaké oblasti 

okamžitě zasáhnut. Jestliže se jedná o akutní krizi, tak sociální pracovník musí rázně 

zasáhnout a situaci s klientem vyřešit. Při větším množstvím problémů je potřebné 

seřazení daných problémů do etap, které jsou naplánovány klientem a pracovníkem. 

Tyto problémy jsou také seřazeny podle důležitosti a rychlosti řešení.  

Při první fázi rozhovoru s klientem je také velmi vhodné vysvětlit, jakou 

odpovědnost má samostatný pracovník a klient. S tímto vysvětlením vzniká mezi 

stranami formální či neformální dohoda. Součást této dohody o spolupráci je vhodná, 

protože klientovi vysvětluje, do jaké míry může zasahovat do pracovní činnosti 

pracovníka. Tato dohoda je sestavená klientem. Při sepsání této dohody si klient 

stanovuje podmínky, které mu vyhovují.  

[srov. ŘEZNÍČEK, I., Metody sociální práce, str. 35 - 37] 

2.3.3 Diagnostika a znalosti o klientech 

Sociální pracovník má za úkol zhodnotit veškeré informace o klientovi, které 

získá během prvního rozhovoru. Získává základní informace o klientovi: 

identifikační údaje (jméno, datum narození, adresa) 

důvod k sociální práci (zjevný, popřípadě skrytý problém) 

rodinné zázemí klienta (rodinný stav, vztah k členům rodiny) 

sociální pozadí klienta (blízcí lidé, společenské postavení) 
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tělesný stav (zdraví a hygiena) 

intelekt a dosažené vzdělání 

emocionální chování (temperament a navyklé jednání) 

schopnost řešit problémy 

zaměstnání a ekonomická situace klienta 

bydlení klienta a druh dopravního prostředku, kterým cestuje do zaměstnání 

podmínky stravování klienta a jeho osobní bezpečí 

celkový dojem z klienta 

[cit. ŘEZNÍČEK, I., Metody sociální práce, str. 39+ 

Tyto informace nejlépe sociální pracovník získá pomocí řízeného rozhovoru. 

Také může využít dotazované šetření, pozorováním, nepřímými projektivními 

metodami, využití dotazníků popřípadě formulářů. Tyto informace je velmi potřebné 

zpracovat v krátkém čase, z důvodu živé vzpomínky na rozhovor s klientem. Dále 

informace mají být zpracovány jednoduše s dodržováním pravidel o ochraně klientovi 

osobnosti. Sociální pracovník nadále s tímto souhrnem informací o klientovi pracuje. A 

zapisuje do něho údaje o jakýchkoliv změnách v situaci, ve které se klient nachází. Toto 

zapisování napomáhá sociálnímu pracovníku, vytvářet přehled vývoje změn klientova 

problému. Zjišťuje tím, zda se problém zlepšuje či zhoršuje.  

Vedle základních informací o klientu by se měl pracovník dozvědět o kladných 

stránkách a pozitivním chování klienta. Tohoto sociální pracovník docílí rozhovorem, na 

který je připraven. Rozhovor je nejlépe učinit v domácím prostředí klienta, protože 

v tomto prostředí vytváří sociální pracovník méně formální vztah než v kanceláři. Klient 

se ve svém bytě cítí uvolněně. Jestliže sociální pracovník chce zjistit kladné stránky 

klienta, tak by měl mít rozhovor založen na otázkách zahrnujících: 

 uznání existence problému 

 akceptování zodpovědnosti za vlastní chování 

 hledání rady a ochota ji přijmout 

 ochota pomáhat jiným a podporovat je 
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 ochota přijmout riziko změny navyklého životního stylu 

 projevy citovosti, soucitu a zájmu o druhé 

 zodpovědnost k zaměstnání a práci 

 snaha vyrovnávat se s finančními povinnostmi 

 zachovávání přátelských vztahů, loajálnost vůči rodině, příbuzným a přátelům 

 schopnost sebeovládání 

 schopnost plánovat a odpovědně se rozhodovat 

 důvěryhodnost, spravedlnost a poctivost 

 schopnost projevit lítost nad ubližováním jiným 

 snaha porozumět jiným a jejich situaci 

 akceptování rozdílů mezi lidmi 

 ochota překonávat překážky 

 sdílení radosti s jinými 

 účast na společenském životě 

 schopnost snít a plánovat 

 ochota odpouštět 

 schopnost hájit práva vlastní i jiných 

 snaha chránit ostatní před nebezpečím 

 speciální schopnosti a dovednosti 

*cit. ŘEZNÍČEK, I., Metody sociální práce, str. 40-41] 

 V praxi jsem se s těmito otázkami nesetkala. V praxi jsem se setkala pouze 

s otázkami základními, kterým sociální pracovník získá osobní údaje o klientovi 

a následně otázky, které směřují k vyjasnění problému či situace, se kterou klient 

přichází do sociální instituce. 
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Sociální pracovník má ve své náplni práce zjišťovat a pomáhat klientům, kteří se 

ocitli v nepříznivé situaci. Zajišťuje poradenství a zprostředkovává sociální služby. 

Sociální pracovník musí být připraven nejen na klienty, kteří jsou schopni 

spolupracovat, ale musí být též připraven na klienty nepřizpůsobivé a problémové. 

Do těchto skupin jsou řazení klienti drogově závislí, nedobrovolní klienti, manipulativní 

čí nebezpeční klienti.  

[srov. ŘEZNÍČEK, I., Metody sociální práce, str. 44] 

Nedobrovolní klienti jsou převážně osoby, které se dostaly do rozporu 

se zákonem, a jejich potrestání je zakotveno v ochranné terapii. Při spolupráci s tímto 

klientem je velmi důležité, aby si sociální pracovník vytvořil nekompromisní autoritu. 

Uměl dát najevo svoji odpovědnost a svoji roli v tomto případu. Při prvním kontaktu je 

velmi důležité říct klientovi otevřeně, co ví o dané situaci, ve které se nachází a stanovit 

cíle, napomáhající k vyřešení problému. Sociálnímu pracovníku pomůže při této 

spolupráci pevně stanovená dohoda a silný vliv motivace na změnu klientova chování. 

Drogově závislí klienti jsou náročné osoby na spolupráci. U těchto osob sociální 

pracovník musí hledět na jejich nedochvilnost a nespolehlivost vyplývající 

ze stanovených povinností. Tito klienti převážně nespolupracují a na sociálního 

pracovníka hledí jako na zlo. Sociální pracovník musí být připraven na tohoto klienta, 

protože oni přicházejí s mnoha problémy. Problémy jsou zakotveny v jeho zdraví, 

sociální situaci a v rozporech se zákonem.  Při spolupráci sociální pracovník musí být 

profesionální, trpělivý a mít bezpředsudeční přístup. Jedná se o přístup, kdy sociální 

pracovník nepůjčuje peníze, neslibuje a neustupuje od zadaných úkolů.  

Manipulativní klienti jsou nejnáročnější osoby, se kterými sociální pracovník 

musí spolupracovat. Při této spolupráci musí pracovník stanovit pevné cíle 

a postupovat jasnými a přímými přístupy. Protože klient je osobou, která nejeví zájem 

o spolupráci a touží pouze po výhodách. Jeho hlavním cílem je zmanipulovat sociálního 

pracovníka a mít ho na své straně. Nejlépe je s tímto klientem pracovat ve dvojici nebo 

ve větší skupině.  

Jestliže sociální pracovník pracuje s nebezpečným klientem, je velmi dobré 

přistupovat k němu velmi opatrně a jeho negativní chování snižovat na minimum. 
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Je vhodné před každým takovým jednáním s tímto klientem, se svěřit svým 

spolupracovníkům. Aby i další osoby věděly, kde se jejich spolupracovník nachází 

a s kým se setkává. Toto opatření je vhodné pro ochranu osoby. Při jakémkoliv setkání 

by sociální pracovník měl mít vytvořený plán úniku v případě ohrožení klientem. 

Pracovník by měl znát svého klienta a poznat u něho varovné signály způsobující 

nežádoucí chování. Sociálním pracovníkům se doporučuje práce ve dvojici. 

2.3.4 Přístupy při zjišťování sociálního problému klienta 

Zjištění raného problému, který tíží klienta, zjistí sociální pracovník pomocí 

intervence. Sociální pracovník využívá intervenci, aby identifikoval sociální problém, 

který následně zmírňuje či odstraňuje.  

Přístup uplatňující se při zajištění sociálního problému, je založen na sestavení 

problému, podle kterého sociální pracovník následně postupuje: 

 pořízení seznamu problémů (tj. toho, co klient vidí jako problém a má zájem 

změnit nebo vyřešit) 

 sepsání návrhů a doporučení sociálního pracovníka, jak je řešit, včetně soudem 

nařízených úkolů nebo doporučení 

 logické seskupení problémů do okruhů 

 přehlédnutí okruhů klientem a jejich seřazení klientem podle důležitosti 

 jejich doplnění a úpravy sociálním pracovníkem 

 společná diskuse podle následujícího tématu: 

 které problémy klienta nejvíce zatěžují? 

 které by měly, pokud by nedošlo k jejich řešení, pro klienta nejtěžší důsledky? 

 které by měly, pokud by došlo j jejich řešení, pro klienta nejpříznivější důsledky? 

 které problémy mají pro klienta největší význam? 

 které lze řešit s mírným nasazením energie, času a jiných zdrojů? 

 které jsou v podstatě neřešitelné nebo by vyžadovaly neobyčejné nasazení 

energie, času a jiných zdrojů? 
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 konečný výběr dvou nebo tři nejdůležitějších problémů 

 přihlédnutí k tomu, že problémy klienta zasahují také jemu nejbližší osoby a že je 

třeba vtáhnout tyto osoby do procesu sociální práce, aby mu nekladly, vědomě 

nebo nevědomě, do cesty překážky. 

*cit. ŘEZNÍČEK, I., Metody sociální práce, str. 47+ 

Toto seřazení se uplatňuje především u klientů, kteří spolupracují. V případě, 

že sociální pracovník pracuje s klienty, kteří nemají zájem o spolupráci, se musí 

seřazení upravit. Nejlépe se toho docílí stanovenými kroky. Nejdůležitější je naplánovat 

si s problémovým klientem několik setkání, při kterých si sociální pracovník zmapuje 

klientovu situaci. Dále sociální pracovník musí zjistit důvody, které způsobují nezájem 

pro spolupráci klienta. Sociální pracovník by se měl snažit vyčlenit závažné problémové 

oblasti. Postupně se na ně zaměřit jednotlivě a následně poskytnout klientovi dostatek 

času na řešení problémů. Motivovat klienta ke spolupráci a pomoc mu sebrat sílu na 

vyřešení daného problému.  

Motivace a spolupráce je někdy povinná a nelze ukončit. Jedná se o situaci, 

když je klient donucen ke spolupráci se sociálním pracovníkem. Myslím si, že s těmito 

případy se nejvíce setkává kurátor pro děti a mládež. 

 

2.3.5 Ukončení případu a jeho hodnocení 

U každého vyřešeného případu by si měl sociální pracovník shrnout veškeré 

činnosti, které pomohly klientovi ve vyřešení jeho krizové situace. Jedná se o konečnou 

fázi sociální práce. Zaměřuje se na svou činnost, při které pracovník získal data 

a celkovou diagnostiku o problému klienta. Podrobně rozebírá svou naplánovanou 

intervenci, která vedla k uzavření dohody. Tyto plány jsou pouze umělé, protože 

spolupráce s klientem není vždy v linii. Stává se, že klient přichází s mnoha problémy 

a k řešení daných problémů vede mnoho procesů. Zhodnocení případu je velmi 

důležité, protože sociální pracovník při zpracovávání konečné zprávy o případu, může 

zjistit, zda se klient nestal na pracovníkovi závislý, to by mohlo vést k tomu, že klient by 

nebyl v budoucnosti schopen samotného jednání. Klient se může stát na sociálním 
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pracovníkovi rychle závislý, protože klient bere pracovníka jako jedinou osobu, která 

rozumí jeho situaci. Stává se jeho nejbližší osobou, důvěrníkem, oporou. Proto sociální 

pracovník musí mít na paměti, že jeho chování musí být profesionální a vždy musí mít 

emocionální rovnováhu, která napomáhá k ukončení spolupráce mezi klientem 

a pracovníkem. Ukončení spolupráce není hrozbou pouze pro klienta, ale také pro 

sociálního pracovníka. Jemu hrozí negativní prožitky. Sociální pracovník může vyvolávat 

bolestivé zkušenosti, které jsou spojeny se změnami chování a celkového životního 

stylu klienta.  Pracovník z toho může mít pocit selhání či pocit neúspěchu. Z tohoto 

důvodu je nutné uzavírat vztah jednoznačně. 

2.4 Sociální práce s rizikovou mládeží 

Když bych měla nalézt počátky práce s rizikovou mládeží, naleznu je v období 

novověku. V tomto období se rodina považovala za skořápkovou instituci, která hleděla 

na uspokojování sociálních potřeb dětí a vytvářela podmínky pro blaho svých potomků. 

V dnešní době se rodina velmi odlišuje od rodiny v minulosti. Dnes se hledí na rodinu 

jako na základnu upokojování emocí rodičů. Děti se dostávají do pozadí a  odnášejí si 

velké rány na srdci od svých rodičů. To je způsobeno tím, že dnešní morálka 

společnosti neodsuzuje manžele, když svoje společné soužití ukončí rozvodem. A proto 

se rodiny staly velmi nestabilní a děti se musí rozhodovat, s jakým rodičem chtějí žít. 

Musím upozornit, že rozvod není jedinou příčinou pro vznik rizikové mládeže.  

Převážnou část rizikové mládeže tvoří chlapci. Je to zapříčiněno tím, že chlapci 

mají problém s empatií a s respektováním potřeb druhých lidí. 

*srov. MATOUŠEK I., KOLÁŘOVÁ J., KODYMOVÁ P. Sociální práce v praxi, str. 267] 

2.4.1 Hlavní typy rizik 

Rizika se projevují u dospívajících jako nevhodné chování, kterým ubližují nejen 

sobě, ale také svému okolí. Jsou považovány za nepřizpůsobivé a nebezpečné jedince. 

Jednou z příčin, které vedou k tomuto chování je zvýšená zranitelnost. Ta může 

nastat již u raného věku dítěte. Jedná se o lékařské diagnózy, mezi které řadíme 

například syndrom hyperaktivity (ADHD), anomálie osobnosti, deficity rozumových 

schopností a komunikačních dovedností. Zvýšená zranitelnost nemusí být způsobena 



 26 

pouze vrozenými vadami, ale také neatraktivním vzhledem. Mezi to můžeme řadit 

například abnormálie v obličeji, nadváha, ale také porucha pigmentu, brýle či rovnátka. 

Zvýšená zranitelnost vede k sociálnímu vyloučení.  

Velkou roli, která nadálé způsobuje zvýšenou zranitelnost je rodina. Jedná se 

o selhávající rodinu, která zanedbává veškeré povinnosti, které vyplývají ze zákona 

o rodině. Dětské potřeby jsou neuspokojovány a je ohrožený dětský vývoj. Rodina 

vytváří různé situace, které jsou nad dětské adaptační možnosti. Jsou to převážně 

rodiny, kde chybí jeden z rodičů. Rodiny, kde jsou příliš mladí rodiče a nejsou dozrálí na 

výchovu dítěte. Nebo to jsou rodiče, kteří jsou nemocní či staří a mají problém 

s respektem u dětí. Mezi tyto rodiny mohu zařadit i rodiče, kteří jsou závislí na hracích 

automatech nebo omamných a psychotropních látkách a jedech.  

Dalšími riziky, ohrožení dětí sociálním vyloučením, je pobyt ve výchovných 

ústavech. Musím upozornit, že i krátkodobý pobyt v těchto zařízeních má nepříznivý 

dopad na dítě. Mnozí se domnívají, že mladistvému pobyt v ústavu prospěje a bude to 

pro něho správný trest, ale opak je pravdou. Prostředí výchovných ústavu působí na 

jedince deprivačně ohledně sociálních a psychologických potřeb jedince. Následky 

pobytu v tomto zařízení provázejí jedince po celý život hlavně po stránce zdravotního 

stavu a úrovní dosaženého vzdělání. Svoje negativní následky přenášejí do výchovy 

svých potomků, kteří mají velký skon k sociálnímu vyloučení.  

 Situace pro zvýšenou zranitelnost se projevuje i u dětí, které zaostávají 

ve školních povinnostech a jejich průměr se pohybuje na hranici propadu. Tyto jedinci 

poté začínají žít zahálčivý život a neprojevují zájem o školní docházku. Osobně se 

domnívám, že se v dnešní době hledí pouze na výši dosaženého vzdělání, ale už 

se zapomíná na individualitu jedince a individuální přístup ve vzdělání. Se vzděláním 

následuje i přechod do zaměstnání. Dospívající se dostávají do období, kdy mají 

dosažené vzdělání a mají dlouhý interval spojen s nástupem do zaměstnání. Jedinci se 

cítí nepotřební a zbyteční. V lepším případě tito jedinci končí v evidenci na úřadu práce. 

V závažnějším případě se snaží zajistit obživu jiným způsobem například prostitucí, 

trestnou činností, nebo utíkají do blaha, kterým jim přinášejí návykové látky. V těchto 

případech si dospívající neuvědomují, že když si vyberou tuto cestu, tak není cesta zpět 

a vede to k sociálnímu vyloučení.  
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Posledním rizikem, které vede k sociálnímu selhání je kriminalita mládeže. 

Kriminální chování mladistvých má spíše charakter majetkový. Typickými znaky je 

organizovanost a skupinový charakter. Majetkový charakter je u mladistvých z důvodu, 

že oni sami nevlastní to, co oni chtějí a převažuje tam velká závist. Ocitají se v situaci 

s nedostatkem financí. Z těchto důvodů se setkáváme u dívek například s dobrovolným 

fotografováním aktů hraničícími s pornografií za peněžité odměny.  

Nejčastějšími kriminálními delikty u mládeže je krádež, krádež motorových 

vozidel, poškozování cizího majetku. Násilná činnost je u mladistvých jen v ojedinělých 

případech. Tato činnost je velmi nebezpečná jak pro společnost, tak i pro mladistvého 

delikventa. Z důvodu, že mladí lidé neumějí udržovat své emoce a sebeovládání. 

*srov. MATOUŠEK I., KOLÁŘOVÁ J., KODYMOVÁ P., Sociální práce v praxi, 269] 

2.4.2 Instituce zabývající se prací s rizikovou mládeží 

Na prvním místě se řadí orgán sociálně-právní ochrany dětí (viz. kapitola 2.2), 

OSPOD a  kurátor pro děti a mládež (viz.kapitola 2.1) 

Další institucí, která spolupracuje s rizikovou mládeží, jsou diagnostické ústavy, 

dětské domovy, dětské domovy se školou a výchovné ústavy. Jedná se o školská 

zařízení vymezená příslušným zákonem č. 49/2009 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů. Děti jsou zde umístěny z důvodu sociálního selhávání rodičů, ale i samotného 

selhávání dětí. V dosavadních ústavech se objevují obtíže v systematickém vzdělávání, 

individuální práci s dítětem a jeho celou rodinou. Negativní stránkou ústavu je 

nepříznivé prostředí, kde se objevuje šikana a fyzické napadení mezi dětmi. 

Střediska výchovné péče se řadí mezi instituce pomáhajících rizikové mládeži. 

Střediska vykonávají jednotlivé ambulantní programy a popřípadě dobrovolné pobyty, 

které jsou úzce zaměřené na děti a na jejich rodinu. 

Mezi instituce se řadí také výchovní poradci a asistenti učitele. Výchovní 

poradci jsou vybráni z učitelského sboru jednotlivých škol. Ať už se jedná o základní 

školy nebo o střední školy. Je to osoba, která pomáhá dětem s výchovnými problémy a 

upozorňuje další sociální instituce o výskytu problémového dítěte. Asistent učitele se 
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odlišuje od výchovného poradce tím, že napomáhá učiteli při vzdělávání dětí, kteří mají 

zvláštní potřeby učení a individuální vzdělávací plány. Jeho úkolem je sledovat průběh 

vyučovací hodiny a napomáhat dětem s doučováním předmětů, ve kterých zaostávají. 

 Další instituce zaměřené na rizikovou mládež jsou školy se speciálním 

vzdělávacím programem, probační a mediační služba, domy dětí a mládeže. Zařízení, 

jako jsou domy mládeže, se věnují volnočasovým aktivitám mládeže a dětí. Nabízí 

jedincům různé zájmové kroužky, zajišťují jejich vlastní působení v kulturních, 

sportovních a vzdělávacích aktivitách. Domnívám se, že toto zařízení je velmi důležité 

pro děti, protože děti mohou svůj volný čas věnovat činnostem, které je baví 

a nemusejí se nudit doma a vyhledávat vzrušení v různých činnostech, které jsou 

společností odsuzované.  

*srov. MATOUŠEK I., KOLÁŘOVÁ J., KODYMOVÁ P., Sociální práce v praxi, str. 272-273] 

2.5 Probační a mediační služba 

Probační a mediační služba je nezbytnou součástí  justičního systému. Považuje 

se za poměrně mladou službu. Její vývoj byl značně ovlivněn společensko-politickými 

souvislostmi, které byly těsně spjaty s vývojem naší země.  

Vedle společensko - politických souvislostí stojí tradice sociální práce a tradice 

dalších pomáhajících profesí. S první spoluprácí mezi odborníky a pachateli se 

setkáváme v šedesátých letech dvacátého století. Tato spolupráce sloužila jako vzor do 

dnešní doby. V tomto období se vytvořil sociální systém pro kurátory a kurátory pro 

děti a mládež. Nesmím zapomenout se zmínit o tom, že se začala praktikovat sociální 

práce ve vězení. Dalším přechodníkem pro vývoj probační a mediační služby byl 

rok 1989. V tomto období se začala vytvářet trestní politika. Rozšiřovala se škála trestů 

a trestních opatření. Hledělo se na reformy a rozvoj vězeňského systému. Novelizovaly 

se trestní předpisy a vytvořily se instituce pro alternativní tresty, které nevedly 

k výkonu trestu, ale k alternativnímu potrestání. Veškerá jejich realizace přispívala 

k tvorbě probační a mediační služby.  

Dalším důležitým obdobím pro danou službu byla devadesátá léta dvacátého 

století. V tomto časovém úseku došlo k vytvořením nových legislativním procesům, 

které rozšiřovaly alternativní tresty a vedlo to už k určitým pokusům o nové postupy 
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a metody práce, které sloužily při řešení trestních konfliktů ve společnosti. Doposud se 

objevují jen lehké náznaky tvorby probační a mediační služby. Pro vznik této služby 

nejvíce přispěla Karlova univerzita, která otevřela novou katedru sociální práce. 

Studenti z této katedry vytvořili Sdružení pro probaci a mediaci. Nadále se služba jen 

rozvíjela a v roce 1996 se vytvořili místa probačních úředníku u soudu. Finální podobu 

probační a mediační služba dostala 1. 1. 2001, kdy byl přijat zákon o Probační 

a mediační službě České republiky. 

*srov. MATOUŠEK O., KOLÁČKOVÁ J., KODYMOVÁ P., Sociální práce v praxi str. 287] 

2.5.1 Poslání probace a mediace 

Probační a mediační služba je složkou sociální sféry a je nepostradatelnou 

součástí trestního řízení. Angažuje se na trestní spravedlnost. Za svoje úkony je 

zodpovědná Ministerstvu spravedlnosti České republiky. Zaměřuje na osoby, které se 

dostaly do rozporu se zákonem. Do svých cílových skupin nezahrnuje pouze pachatele, 

kteří dovršili plnoletosti, ale zaměřuje se také na mladistvé ve věku od 15 do 18 let. 

Nesmím zapomenout na děti, které nedosáhly patnácti let, ale jejich činy byly 

klasifikovány jako trestné. Mimo již zmíněné se služba zabývá i oběťmi trestného činu. 

Služba v sobě obsahuje dvě činnosti probaci a mediaci. Probace je organizace, která 

vykonává dohled nad obviněným. Poskytuje odbornou pomoc obviněnému.  

Mediace je alternativní metodou. V trestním řízení je velmi důležitou metodou, 

protože zprostředkovává kontakt mezi obětí a pachatelem. Její činnost je zaměřená na 

urovnání nebezpečného konfliktu mezi těmito stranami. A však aby se mediace mohla 

uskutečnit, musí mít souhlas jak pachatele, tak i oběti. Další důležitá činnost mediace je 

možnost využití § 7 „Účinná lítost“ zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za 

protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže, ve znění pozdějších předpisů, který 

uvádí, že trestnost činu, který nepřevyšuje horní hranici 5 let, zaniká, jestliže mladistvý 

po činu např.: dobrovolně odstranil nebo napravil způsobený následek, nahradit škodu, 

projevit účinnou lítost. Právě na zajištění a dodržení určitých dohod pachatele 

s poškozeným, náhradu škody, odstranění škody atd. se podílí a zodpovídá probační a 

mediační služba. Po náhradě, odstranění atd. písemně informuje o splnění podmínek 

§ 7 státní zastupitelství a soud. 



 30 

2.5.2 Cíle probační a mediační služby 

Cíleně se zaměřuje na integraci obviněného. Snaží se u obviněného vytvořit 

určitou motivaci na změnu svého dosavadního chování a začlenit se zpět do naší 

společnosti. Pomáhá obviněnému, aby si obnovil respekt před zákonem a právními 

stavy naší společnosti.  

Dalším cílem probační a mediační služby je takzvaná participace poškozeného. 

Služba napomáhá obětem trestného řízení. Hlavní směr pomoci je zakotven v tom, aby 

oběť získala náhradu škody, ale také aby se jí navrátila jistota bezpečí, kterou nám 

poskytuje naše společnost. Musím upozornit, že probační a mediační služba se snaží 

také navrátit důvěru k právnímu systému. To se dá uskutečnit tak, že oběť bude 

seznámena s tím, že byl dopaden pachatel a byl řádně a spravedlivě odsouzen.  

Posledním cílem, který uskutečňuje probační a mediační služba je ochrana 

společnosti. Tento cíl je velmi důležitý z důvodu, že předmětem tohoto cíle je naše 

společnost. Služba spolupracuje s dalšími orgány, aby řešily konflikty a rizikové situace 

spojené s trestnou činností. Zajišťuje spravedlivé ukládání alternativních trestů s 

opatřeními.   

*použ. lit. MATOUŠEK O., KOLÁČKOVÁ J., KODYMOVÁ P., Sociální práce v praxi str. 286] 

2.5.3 Sociální práce v probační a mediační službě 

V této službě se uplatňuje veškerá metodika sociální práce. Objevuje se zde 

zejména individuální metoda sociální práce. Probační pracovníci uplatňují roli 

zprostředkovatele. Ten pomáhá klientům vyhledat různé služby, které napomáhají 

klientům navrácení do společnosti. Umožňují nalézt jeho uplatnění a uspokojit mu 

základní sociální potřeby. Další role probačního úředníka je případový manažer. Ten 

napomáhá klientům získávat různé poznatky k vyřešení daného případu.  

Činnosti PMS podle standardů metodického přístupu PMS schváleného 

v březnu 2004 ministrem spravedlnosti se rozděluje: přípravné řízení a řízení před 

soudem, probaci, obecně prospěšné práce, paroli.  

[použ. lit. MATOUŠEK O., KOLÁČKOVÁ J., KODYMOVÁ P., Sociální práce v praxi str. 289] 
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3 PŘÍČINY A POMÍNKY VZNIKU KRIMINALITY 

V této kapitole se budu zabývat důvody, které vedou mladé lidi k páchání 

trestné činnosti. Trestná činnost mládeže je jeden z nejzávažnějších problémů naší 

společnosti. Tyto činy jdou považovány za negativní sociální jev, kterým se porušuje 

právní řád, a subjektem porušování jsou právě mladí lidé. Proto by se mělo 

s kriminalitou páchanou mládeží v budoucnu bojovat a věnovat tomu velkou 

pozornost.  

V této kapitole budu popisovat formulaci osobnosti a samotnou socializaci, 

protože v těchto procesech se formulují jedincovi jeho motivy, zájmy a pohnutky. Dále 

se budu zabývat činiteli socializace, které rozepíši podle jejich důležitosti a pokusím se 

uvést jejich důležité poslání ve formulaci jedince.  

3.1 Osobnosti 

Tímto termínem označujeme člověka se všemi jeho psychickými, biologickými i 

sociálními znaky. K osobnosti patří všechny psychické procesy, stavy a vlastnosti 

určitého člověka. Zároveň je však každý člověk organismem s určitými tělesnými 

vlastnostmi. 

*cit. ČÁP J. Vývoj osobnosti str. 9+ 

Tato definice je společná pro všechny jedince. Jen nutné upozornit na to, že se 

jedinec od druhého jedince liší svou vlastní individualitou. Každému jedinci náleží jeho 

vlastní přirozenost, která patří pouze jen a jen jemu. Rozdíly, které jsou mezi lidmi 

rozpoznatelné, jsou jejich váha, výška, barva očí, tempo na pracovišti. Samozřejmě sem 

mohu zařadit osobní postoje, názory, hodnoty osobnosti. Tyto rozdíly můžeme nazývat 

jako celek individuálních vlastností.  Musím se zmínit i o vlastnostech, které jsou 

společné pro určitou skupinu lidí. Jsou to např. lidé jižních zemí. Tito lidé jsou spjatí 

vlastnostmi, které vypovídají o jejich národnosti. Tito lidé mají rádi hlučnou muziku, 

jejich zábava je hlučnější, jsou veselejší. Za to v severních oblastech jsou lidé klidnější, 

nemají rádi hlučnou muziku a špatně snášejí hluk kolem sebe.  
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Jednotlivé vlastnosti se nejvíce projevují v činnostech, které jedinec vytváří. 

Když budeme sledovat jedince v jeho činnostech, zjistíme, že se každý jedinec chová 

odlišně v různých životních situacích a že má odlišné reakce při kontaktu s lidmi. 

Toto je dáno tím, že každý jedinec má svoji osobnost, která je charakterizována 

typickým chováním a emocemi. Osobnost se vysvětluje jako stabilní a trvalý soubor 

jedince. Formulování osobnosti je ovlivňováno několika vlivy, kterými jsou např. 

výchova a sociální faktory, mezi které můžeme zařadit různé postoje, kulturu, 

náboženství, hodnotové systémy. Temperament se tudíž řadí k vrozeným rysům 

osobnosti, které do sebe zahrnuje určité chování, prožívání jedince a jaké jsou reakce 

člověka.  

3.1.1 Poruchy osobnosti 

S danou problematikou se lidé začali zabývat, až v polovině 19. století. Do té 

doby se psychiatři zajímali pouze o duševní onemocnění. Důvody o zájem duševního 

onemocnění bylo populárnější, protože lidé s duševními chorobami se lišili od 

standardu lidského života. Byli velice rozdílní od zdravých jedinců.  

První osobou, která se zajímala o poruchy osobnosti, byl Koch v roce 1888. Ten 

hlásal, že lidé s poruchami osobnosti, netrpí duševními ani mentálními retardacemi. 

Dané poruchy dlouhý čas vědci zkoumali a vytvořili platnou definici. Z definice vyplývá, 

že poruchy osobnosti jsou chápany jako trvalé stavy jedincova chování, které se 

nápadně projevují v citech, v chování a v celkovém prožívání. Dané poruchy by se daly 

popsat jako určité odchylky chování, projevující se ve vztazích k druhým lidem a celé 

lidské společnosti. 

Příčiny, které vedou ke vzniku poruch osobnosti, nejsou přímo určeny. Může 

zde působit několik odlišných faktorů. Do daných faktorů řadíme genetické zátěže 

jedince, problémy spojené v prenatální fázi těhotenství. Nebo narušení harmonického 

vývoje dítěte, např. silné trauma z dětství nebo dospívání.  

Poruchy osobnosti můžeme dělit do několika skupin dle zvláštnosti, které jsou 

nebezpečné pro širokou společnost. To znamená, že netrpí pouze osoba s danými 

poruchami, ale také jeho okolí. Tyto poruchy mají analogické příznaky. Do této skupiny 

poruch osobnosti můžeme zařadit schizoidní a paranoidní poruchy osoby. Tyto poruchy 
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by se daly chápat jako poruchy vrozené. Jejich projevy jsou trvale umístěny v osobnosti 

jedince. 

[srov. VÁGNEROVÁ, M. Psychologie pro pomáhající profese, str. 810] 

Druhá skupina poruch jsou poruchy, které se získají během života. Na jedince 

hodně působí vliv výchovy a prostředí, kde se vyvíjel. Tyto osoby mají problémy s žitím 

ve společnosti. Lidé nejsou schopni přijmout roli dospělého. Nejsou si vědomi své 

odpovědnosti. Převážně jsou závislí na druhých lidech. U těchto lidí se objevuje 

sobectví. 

Během dospívání se zdržuje v asociálních skupinách. Další typické znaky jsou 

špatná adaptace na změny. Nedodržují normy předepsané v naší společnosti. Objevuje 

se u nich z velké části egocentrismus, který je směřovaný na uspokojování potřeb 

jedince. Při neuspokojení jedné s potřeb, se u nich objevuje agrese a násilí. Negativní 

chování nejsou schopni koordinovat jako své reakce. Tito lidé nesnášejí dlouhou chvíli, 

proto nudě předcházejí užíváním návykových látek. Mají rádi dobrodružství, proto 

vyhledávají činnosti, kde je potřeba adrenalin v krvi. Mají celkové problémy se 

sociálním učením. Odmítají se učit něco nového.  

Mají naučený jeden způsob chování, který jim vyhovuje, a nejsou schopni ho 

opustit. I když si uvědomují, že daný způsob je nežádoucí. Jejich projevy se nejvíce 

objevují v partnerských vztazích, ale také v zaměstnání, kde mají velké problémy a 

často končí na nezaměstnanosti. Proto jsou velmi často pachatelem trestné činnosti. 

Do této skupiny poruch osobnosti řadíme, např. depersonalizace, deprivace, 

depravace, emoční labilita osobnosti, atd. 

*srov. VÁGNEROVÁ, M. Psychologie pro pomáhající profese, str. 71] 

3.2 Socializace 

Socializace je nedílnou součástí lidského života. Tento proces umožňuje jedinci 

začlenit se do složitého systému naší společnosti a napomáhá mu proměnit se v bytost 

společensky-kulturní. Socializace není krátký proces, ale jedná se o celoživotní proces. 

Socializaci můžeme popsat jako určité působení vlivů společnosti na lidskou bytost. 

Tyto vlivy pracují podle určitého mechanismu, při kterém se navzájem ovlivňují, jeden 
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na druhého působí, ale také se do určité míry doplňují. I proto tomu musíme 

porozumět tak, že tyto vlivy společně pracují jako jeden určitý proces. Tedy při ztrátě 

jednoho vlivu naší společnosti, bychom ohrozily celý složitý proces socializace. 

Důsledky by se staly závažné pro jedince, protože by způsobily odklon a jedinec by se 

mohl vytvářet do mladistvého delikventa, který by se po čase proměnil v dospělého 

zločince. 

*srov. ČÁP J, Rozvíjení osobnosti a způsob výchovy, str. 13+ 

3.2.1 Subjekt a objekt procesu socializace 

Každý socializační proces, aby se mohl uskutečňovat, musí obsahovat dvě 

základní složky, které jsou pro něho velmi důležité, subjekt a objekt. Subjekt je velmi 

důležitý z důvodu působení na objekt socializace. Objekt je vždy ten, kdo je 

socializován a přijímá působení od subjektu. Kdyby zde chyběla jedna ze dvou složek, 

tak by se nám nepodařilo vytvořit socializační proces. Opět musím uvést, že tyto složky 

jsou od sebe odlišné. A však mezi nimi je určité působení, které je spojuje v jeden 

celek. Za subjekt se pokládá celé široká společnost, která na jedince působí pouze 

nepřímo. Aby mohla společnost působit přímo, využívá k tomu své vlastní součásti. 

Mezi tyto části můžeme zařadit rodinu, vrstevníky, spolužáky, spolupracovníky na 

pracovišti. Tyto součásti můžeme nazvat jako činitelé socializace.  

Musím uznat, že jsou velmi důležité pro socializaci, ale důležitější je osoba, ke 

které má objekt svůj citový vztah. Pro lepší pochopení zde mohu uvést příklad. Matka 

od začátku narození dítěte, určitým způsobem ovlivňuje a působí na něho. Dítě toto 

působení přijímá a podřizuje se mu. Objekt se ve svém vlastním vývoji socializace 

začíná měnit na subjekt socializace. Danou proměnu bych mohla vysvětlit opět na 

příkladu. Matka jako subjekt působí na svoje prvorozené dítě jako na objekt, ale když 

se narodí druhý potomek, tak prvorozený se začíná měnit na subjekt a začíná vytvářet 

určité působení na svého sourozence, kterým na něho působila jeho matka. Toto 

přijímání rolí subjektu slouží nejen k tomu, aby se samotný objekt proměnil v subjekt, 

ale tato proměna je důležitá pro něho samo, protože se začíná socializovat sám na 

sebe. Tady opět uvedu další příklad na jedinci, který chodí do zaměstnání. On je objekt 

a jeho spolupracovníci představují subjekt. Pracovníci svému kolegovi vytýkají jeho 
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chování. Jedinec se snaží změnit svoje chování na lepší. Tímto působením je 

socializován, ale sám se začíná socializovat, protože se snaží změnit své nežádoucí 

chování a vytvářet se v lepšího člověka. Snaží se o svůj vlastní sociální status, který 

souvisí s hodnocením a postavením člověka v naší společnosti. Sociální status také 

vypovídá o povinnostech a právech, které musí jedinec naší společnosti dodržovat a 

zároveň obsahuje očekávání, po kterém touží ostatní lidé k jedinci statusu v určitých 

životních situacích. Nadále je spojen s pohlavím, věkem a sociokulturními rozdíly. 

*použ. lit. JANOUŠEK J., Sociální psychologie, str. 136+ 

Při závěru této podkapitoly znovu zopakovat, že mezi subjektem a objektem 

jsou pevné vazby, které vedou k nestejným účinkům. Avšak tyto účinky mají za 

výsledek, že subjekt působí na objekt, ale je i opačné působení objektu na subjekt. 

Příklad pro vysvětlení mohu uvést matku a její děti. Matka u každého dítěte při své 

výchově vytváří unikátní proces. Z toho vyplývá podstata, že matka při další výchově 

druhého dítěte, vytváří jiné působení než na své první dítě.  

[srov. JANOUŠEK J., Sociální psychologie, str. 136 - 137] 

3.2.2 Obsah socializace 

Obsah socializace je, jak už jsme zjistili v předchozích podkapitolách vzájemné 

působení mezi subjektem a objektem. Proto se dá proces socializace vysvětlit jako 

dané působení, při kterém subjekt vysílá určitý obsah objektu. Tento obsah objekt 

rozkóduje a přijímá ho. Odesílání a přijímání obsahu socializace je ovlivňován 

způsobem vysílání, zda je to přímo nebo nepřímo a jak se mění podmínky naší 

společnosti. 

Podmínky společnosti se dají pochopit jako určité představy, které nám 

napomáhají k docílení správného začlenění jedince do společnosti. Těmito představami 

můžeme chápat jazyk, který se využívá v dané společnosti. Komunikační schopnosti, 

způsoby mezinárodního styku, ale také nesmíme opomenout pohlaví, věk, sociální role 

a profese jedinců. Tyto společenské představy vkládáme do sociálních skupin, ze 

kterých se vytvářejí dané normy, které vyžadují určité požadavky. Jedinec tyto normy 

musí přijímat a podřizovat se jim, aby nenastaly potíže v životě. Mohu zde opětovně 

uvést příklad matky s dítětem. Matka nutí dítě, aby zdravilo. Dítě zjišťuje, že dostává 
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pochvalu, když pozdraví. A však dítě když nepozdraví, přichází kárání. Dítě už 

nevědomky přijímá normu a pomocí sociálního učení tento požadavek plní. 

*srov. JANOUŠEK J, Sociální psychologie, str. 137+ 

Souhrnným obsahem socializace je tedy všechno to, co jedinci umožní, aby 

v sobě vytvořil potřebné vnitřní psychologické předpoklady výkonu nejrůznějších 

sociálních rolí (např. předpoklady výkonu role muže či ženy, role rodiče, určité 

profesionální role apod.), a součastně s tím i předpoklady univerzálních způsobů 

participace společných všem jedincům dané společnosti (např. vnitřní předpoklady 

užívání společného jazyka, sdílení základních morálních hodnot společnosti apod.). 

*cit. JANOUŠEK J. a KOL., Sociální psychologie, str. 138+    

3.3 Činitelé socializace 

Nejzákladnější činitel je naše společnost. Společnost má za úkol nejlépe působit 

na jedince v souladu jeho vlastního zájmu. Jedinec se nesocializuje pouze pro svůj 

vlastní pocit, ale také pro samotnou společnost. Do činitelů socializace také řadíme 

sociální skupiny, ale také konkrétní osoby v těchto sociálních skupinách. Činitelů funkce 

je pomáhat jedinci trvale se začleňovat do sociálních skupin a pomáhat jim vytvářet 

konkrétní vztahy ve skupině, které mu napomohou přizpůsobit se do společnosti. 

Jednotliví činitelé nepůsobí, tj. nezávisle jeden na druhém. Tvoří poměrně 

složitou soustavu, v níž jsou mezi sebou spojeni různými přímými i zprostředkovanými 

vazbami. Celkové socializační působení společnosti se tak uskutečňuje prostřednictvím 

socializačního působení této soustavy v celku. V jejím rámci má každý socializační 

činitel svůj určitý podíl na celkovém socializačním působení společnosti na jedince.  

*cit. JANOUŠEK a KOL., Sociální psychologie, str. 148 + 

3.3.1 Rodina 

Rodina se řadí mezi nejdůležitější činitele naší socializace. Z daného důvodu 

jsem rodinu umístila na první místo své absolventské práce. Rodinu mohu vysvětlit jako 

nejzákladnější sociální skupinu, se kterou se jedinec dostává do přímého kontaktu, už 

od svého narození. Je to skupina, která má pro jedince velký význam v sociálním 
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 a citovým vývoji. Zde dítě získává pocit bezpečí a jistoty. Rodina je považovaná za 

nejdůležitější článek ve formulaci a samotné výchově jedince.  

Dítě si ve vlastní rodině formuluje určité postoje, které mu napomáhají 

k navazování dalších sociálních vztahů. Jedincovy postoje jsou docíleny pomocí členů 

v rodině. Jedinec pouze kopíruje postoje jiných lidí do svých postojů. 

Rodiče dítě vychovávají. Pomocí výchovy se mu snaží ukázat, co je správné a co 

není. Ukazují mu správné vedení vlastního života. Dále si dítě pomocí výchovy 

formuluje svůj hodnotový systém. Samozřejmě nesmím opomenout, že si dítě, ve svém 

rodinném prostředí, vyvíjí své sebepojetí, hodnocení své osoby, ale také si rozvíjí své 

schopnosti a dovednosti. Velkou roli ve vývoji jedince hrají rodiče.  Musím uvést zvlášť 

roli matky a otce. Matka je v rodině chápaná jako osoba, která je nejdůležitějším 

jedincem pro vlastní vývoj dítěte. Její role je považovaná za intenzivnější a rozhodující 

než role u otce. Matka je brána jako nepostradatelný článek pro harmonický vývoj 

dítěte. Mezi matkou a dítětem je silné citové pouto vytvářející se již v těle matky při 

těhotenství. Dané pouto však musí být postupem jedincova vývoje uvolněno na danou 

úroveň, ve které je jedinec schopen sám se rozhodovat a vytvářet si další citové vztahy 

k jiným osobám v jeho životě. Jestliže je matka postrádaná v útlém věku dítěte, nastává 

zde problematický vývoj jedince. Dítě bez citové jistoty si narušuje svůj duševní 

harmonický vývoj. Dítě posléze může trpět pocity úzkosti, viny a nejistoty.  

Role otce je jiná než role matky. Dítě k otci má menší intenzivní vztah než 

k matce. Dítě je spíše vázáno na matku, protože s ní tráví více času a pomocí této 

osoby poznává náš svět. Otec je údajně dítěti vnucován. Nesmíme však opomínat roli 

otce ve vývoji jedince. Otec má spíše autoritativní roli v rodině. Je důležitý jako vzor 

pro syny, ale i vzor pro dcery. Jestliže chybí otec v rodině, má to negativní vliv na 

jedince. Dítě si neumí vytvářet vztahy se svými vrstevníky. Projevují se u něho pocity 

neklidu, agrese. Otec se snaží vychovávat dítě v jeho rozumové bystrosti a zručnosti. 

Matka spíše klade na první místo ve své výchově úkoly citové.  

Proto rodinu považujeme za nejdůležitější sociální faktor, který ovlivňuje vývoj 

jedince už od začátku. V této skupině si jedinec formuluje vzorec chování. Jestliže 

rodiče nejsou schopni své dítě vychovávat a správně o něj pečovat, může se z něho 

vytvořit delikventní jedinec, který páchá trestnou činnost. Důvody, proč rodiče nejsou 
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dobří vychovatelé jsou, že se dopouštějí asociálního nebo antisociálního chování. To 

znamená, že mohou být např. závislí na drogách či jiných návykových látkách, nebo 

páchají trestnou činnosti.  

Dále jsou v rodině velmi důležité její funkce. Hlavní funkcí rodiny je zajistit 

plynulý vývoj dítěte a zajistit kvalitní výchovu. Funkční rodina je popisovaná jako 

rodina, ve které jsou dobré rodinné vztahy. Kde má dítě právo hovořit o svých 

poznatcích a svých budoucích plánech. Rodina společně plánuje svojí budoucnost 

a společné činnosti. Dítě zde má zajištěn harmonický vývoj. Samozřejmě jsou rodiny, 

kde je jedincův vývoj ohrožen. Jedná se o rodiny, které nejsou schopny, zajistit 

bezproblémový vývoj jedince. Tato neschopnost je dána rozpadem manželství, úmrtím 

jednoho rodiče, závislost na návykových látkách, trestná činnost, ale také onemocnění 

dítěte nebo ekonomická situace. Tyto rodiče neplní k dítěti důležité funkce. 

Neuspokojují jejich základní potřeby a vztahy mezi rodičem a dítětem jsou narušeny. 

Z důvodu ztráty funkčního prostředí se děti stávají mladistvými delikventy, kteří 

projevují známky kriminálního chování.  

[srov. FISCHER S. a ŠKODA J., 2009, str. 157 + 
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[Fischer, S. Etopedie v penitenciární praxi. Ústí nad Labem: UJEP, 2006+ 

 

Z tabulky je zřejmé, že neúplná rodina a úplnost rodiny v kombinaci 

s nedostatečnou či nevhodnou kontrolou času a částečná ústavní výchova a týrání 

otcem jsou nejrizikovější faktory, které vedou k patologickému chování jedince. 

Dítě nejvíce ovlivňuje traumatické dětství, ať už zneužívání, týrání, nebo citové 

vydírání, ale také funkčnost rodiny a péče rodičů.  

3.3.2 Sociální prostředí 

Sociálním prostředím rozumíme všechno to, co utváří společenský život člověka, 

čím se člověk přímo či nepřímo (prostřednictvím výsledků práce druhých) dostane do 

kontaktu s druhými lidmi, jejich činnosti či výsledky této činnosti, výkony a výtvory. 

[cit. JANOUŠEK, J. a KOL., Sociální psychologie, str. 103+ 

ÚPLNOST RODINY PRVOVĚZENÍ VÍCEVĚZENÍ 

Dětství v úplné rodině 60% 56% 

Dětství v neúplné rodině 40% 44% 

Částečná ústavní výchova  42% 58% 

Pouze ústavní výchova 4% 3% 

CAN, ANOMALITY PRVOVĚZENÍ VÍCEVĚZENÍ 

Fyzické týrání otce 40% 48% 

Fyzické týrání matkou 16% 14% 

Otec bez autority 54% 50% 

Alkoholismus v rodině 26% 22% 

Trestná činnost otce 19% 28% 

Trestná činnost matky 4% 5% 

Trestná činnost sourozenců 21% 28% 

Pravidelná kontrola volného času 25% 21% 

Nevhodná kontrola volného času 75% 79% 
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3.3.2.1 Škola  

Škola se řadí mezi nejdůležitější vnější činitele socializace. Při nástupu do školy, 

jsou na dítě kladené určité povinnosti a příkazy, které dítě musí přijmout. Dítě si musí 

uvědomit, že už nenavštěvuji mateřskou školu a musí přijmout novou roli, tudíž roli 

studenta. Se školní docházkou se začnou projevovat vlivy od vrstevníků.  

Učitel klade na dítě důležité nároky. Nutí ho, aby se učilo respektovat určité 

normy a daným normám se naučilo podřizovat. Mezi primární práva, která se dítě učí, 

je školní řád. Tyto nařízené požadavky mají svůj velký význam pro socializaci osobnosti, 

ale také pro vytváření osobnostních rysů. Sám učitel je pro jedince nepostradatelný 

článek. Tato osoba se snaží jedinci zpříjemňovat atmosféru ve škole. Vytváří si se 

žákem citové pouta, za účelem získání důvěry. Také pro něho vytváří přijatelný způsob 

vyučování a podněcování žáka k získání vědomostí. Rozšiřuje mu jeho zájmy, které 

jedinci napomohou při volbě budoucího povolání. Dále škola u jedince rozvíjí jeho 

motivaci, schopnosti a lidský charakter.  

Na druhé straně škola však nedokáže zajistit harmonický vývoj jedince nebo 

určitý systém v utváření osobnosti. To mu pouze zajistí jeho vlastní rodina. A však škola 

je prvním činitel, který upozorní na to, že dětský vývoj je něčím narušen. Výchovné 

problémy a poruchy osobnosti se u dítěte začínají objevovat už na prvním stupni 

základní školy. Dítě je nápadné, jak pro samotného učitele, ale i pro učitelský sbor. Dítě 

upoutává pozornost na sebe, protože se chová odlišněji než jiné děti. První signál se 

objevuje při prvním posazení do školních lavic. Dítě není schopno se podřizovat 

nějakým autoritám. Nedokáže poklidně sedět, není schopno se soustředit na výuku. 

Často vyrušuje při hodinách a není schopno respektovat předepsané normy. Jeho 

průměr prudce klesá. Často tráví svůj čas u řiditele školy, kde je mu domlouváno. Tyto 

projevy se rozvíjejí k nežádoucímu chování, které vede k sociálnímu selhání.  

Tímto chováním si začíná formulovat svůj životní styl. Vyjmenované projevy 

mohou být následkem špatné funkčnosti rodiny, nebo mohou vycházet z negativních 

citů rodičů. Škola má v povinnosti o těchto žácích informovat rodiče a dané instituce. 

[srov. VÁGNEROVÁ, M. Psychologie pro pomáhající profese, str. 809+ 
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3.3.2.2 Sociální skupiny 

Každý jedinec si během svého života utváří kolem sebe určité skupiny lidí, které 

si vybírá on sám, podle svého uvážení. K těmto lidem si jedinec vytváří citové pouto. 

Vkládá do nich určité sousto důvěry a vyhledává tyto lidi v jeho náročných životních 

situacích. Člověk do těchto skupin vchází, ale i odchází. Ke skupině se hlásí a přijímá 

jejich pravidla. Vytváří si v nich skutečné vztahy a přijímá určité postavení. Také si ve 

skupinách vytváří sociální role.  

Sociální skupiny ovlivňují ve velké míře jeho vlastnosti. Učí jedince tolerovat 

jejich normy a pravidla ve skupině. Musím upozornit na to, že tyto pravidla nejsou 

sepsaná, proto je členové dodržují dobrovolně. Ve skupině je velmi důležité dodržovat 

vhodné normy, protože při porušení kázně, dochází k trestu, nebo dokonce i vyloučení 

ze skupiny. Odměna od skupiny muže být např. pochvala před ostatními členy, větší 

oblíbenost u členů, nebo povýšení do vyšší funkce.  

Samotné sociální skupiny se dělí na pozitivní a negativní. Děti se do skupin 

dostávají převážně proto, že členové této skupiny mají stejný nebo podobný osud, jako 

ho má on sám. Příčiny mohou být také vlivy vrstevníků, vliv součastné společnosti a 

také devalvace hodnot. Z těchto příčin posléze vyplývá, že činnost skupiny není 

primárně organizovaná. Tyto skupiny nedodržují normy a práva. Při jejich akcích ničí 

soukromý majetek, okrádají, kradou a loupí, ruší noční klid. Členové této skupiny mají 

rádi dobrodružství, proto vyhledávají činnosti, kde mohou uplatnit svůj adrenalin. 

Jejich chování je silně agresivní a odmítají jakoukoliv autoritu. Svoje chování si mohou 

zpestřovat i užíváním návykových látek  

Vlivu této skupiny nepodléhají pouze jedinci s poruchami osobností, ale také 

děti a dospívající, kteří nemají žádné zájmové činnosti a svůj volný čas chápou jako 

velkou nudu. Děti, které se přidají do této skupiny, přijímají jejich názory a vzdávají se 

svých vlastních. Pro tuto skupinu dělají všechno pod tlakem a strachem. Mají strach, že 

když nebudou držet s partou, tak ho vyloučí. Proto se tyto děti dostávají do rozporu se 

zákonem a začínají se vytvářet v jedince, který páchá trestnou činnost. 
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3.3.3 Sociální učení  

Každý jedinec při vstupu na náš lidský svět, se učí přijímat normy a pravidla, 

kterými je naše společnost poskládaná. Člověk se neučí pouze společenskému chování, 

ale také se učí určitým postojům, naslouchání lidem, řešení náročných životních situací 

a další řadě sociálních dovedností. Toto učení nepodléhá pouze na rodiče a na rodinu, 

ale také na instituce, které se sociálním učením zabývají. Mnoho dalším schopnostem 

se jedinec učí při styku s lidmi a skupinami v jeho životě. Učení rozdělujeme do 

několika forem. 

*srov. ČÁP. J., Rozvíjení osobnosti a způsob výchovy, str. 84+ 

3.3.3.1 Učení napodobováním 

Toto učení je uskutečňováním přijímáním schopností od druhých lidí, pomocí 

napodobování. Už dítě od raného dětství napodobuje mimiku, gestiku, úsměv. Vzory 

jsou přijímány od okolních lidí, které se s dětmi dostanou do přímého kontaktu. 

V dětských letech se nejvíce objevuje učení napodobováním, např. dítě si hraje 

s panenkou. Tyto hry mají sociální kontext, při kterých napodobují chování dospělého. 

Napodobování je nejstarší forma učení, která se používá. Je platnou podmínkou to, že 

co se jedinec naučí v dětství, tak ho to bude provázet celý život. Jestliže jsou rodiči 

dobrými vzory pro svoje dítě, tak dítě dobře zvládá nástrahy a překážky v lidském 

životě.  

Tímto chováním se nenapodobuje pouze kladné chování, ale i nežádoucí. Avšak 

jestliže jsou rodiče špatnými vzory, tak dítěti vytvářejí špatný život. Jejich chyby se 

s dítětem ponesou po celý život. Tyto děti mají problémy s překonáváním překážek 

a konfliktů. Utíkají před problémy v práci do nemoci nebo do zaměstnání nechodí 

vůbec. Proto se u něho opět může objevit kriminální chování.  

3.3.3.2 Učení pomocí slovní instrukce 

Tato forma učení vychází ze vzájemné domluvy mezi lidmi. Určití lidé se snaží 

jedincovi vysvětlit, jak danou činnost má vykonávat. Odpovídají mu na otázky a sami 

upřesňují, proč danou činnost dělá. Pomocí instrukce ovlivňují celé dějství a vývoj 

činnosti. Jedincovi nebo dítěti jsou poskytované informace a korekce o dané činnosti.  
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Také je vysvětlováno, co by mohlo při jeho činnosti ovlivnit jedincovo zdraví. 

Dítě si tímto učením osvojuje určité dovednosti. Učí se jak má druhého člověka 

pochválit. Naučí se darovat dárky, ale také se naučí způsobům, které mu pomohou při 

řešení konfliktu. Ukazuje mu správnou cestu, jakými fázemi má řešit konflikt a jak 

uznat svoji chybu.  

Toto učení si nejlépe jedinec osvojí, když ho učí osoba, se kterou má kladný 

vztah a pouze tehdy, když chce pozměnit svoje způsoby chování. 

3.3.3.3 Učení identifikace 

Je to složitější forma učení. V tomto procesu si jedinec vybere svůj vlastní 

model, podle kterého se bude řídit. Přijímá od svého modelu názory, postoje, 

hodnotovou orientaci a morální hodnoty. Jedinec se ztotožňuje se svým modelem. 

Jestliže dítě má za model pozitivního jedince, který má správné hodnoty, tak je jeho 

život lepší. Např. dítě má za svůj vzor matku, která se vždy dobře starala o svoje děti, 

tak až dítě vyroste, bude její výchovu a chování praktikovat na svých dětech.  

Avšak zde se objevují nežádoucí modely, se kterými by se děti neměly 

ztotožňovat. Dítě se nejvíce identifikuje s agresorem. Tento model se musel určitým 

způsobem podílet na vývoji dítěte. Např. syn si vezme za vzor svého otce. Otec je 

agresivní typ. Bije svoji ženu a děti. Citově vydírá blízké okolí. Syn, i když nechce, tak se 

začne svému otci v dospělosti podobat a začne žít stejný způsob života. 

3.3.3.4 Učení sociálním posilováním  

Tato forma učení je založená na trestech a odměnách. Pochvaly a tresty jsou 

velmi důležité pro upevňování jedincova chování. Každý jedinec naší společnosti má 

rád, když je pochválen nebo oceněn. Už od raného dětství je důležité klást velký 

význam pro pochvaly. Děti, po ukončení správně provedené činnosti, by mělo být 

pochváleno, protože tu danou činnost bude rád opakovat. Výchova, která je založená 

na sociálních odměnách, bývá více efektivnější než výchova založená na trestech. 

Odměny posilují vhodné chování. 

Sociálními odměnami jsou např. úsměv, pohlazení, pochvala, nebo jiné 

vyjádření emocí. Na druhé straně se proti odměnám stavějí tresty. Mezi sociální tresty 
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řadíme napomenutí, mimika nebo gestika, která odpovídá o nesouhlasu. Potrestání 

může být i nemluvení mezi rodičem a dítětem. Co se týče fyzických trestů, tak by se 

měly užívat pouze ojediněle. Protože tyto tresty ponižují dítě a vytvářejí v něm agresi, 

která je potom uvolněná na vrstevníky nebo na děti, kteří jsou slabší než agresor. Vedle 

fyzických trestů zde máme psychické tresty. Tyto tresty jsou více nebezpečnější než 

fyzické tresty. U dítěte se objevují pocity viny, nejistoty, úzkosti. Tyto tresty mohou u 

dítěte vyvolávat snížené sebehodnocení. 

V případě, že má být dítě potrestáno, tak má potrestání udělit osoba, která má 

s dítětem citové pouto, např. matka. Dítě musí vědět za co je daný trest. Při pokárání 

nesmí dítě znejistit po stránce lásky a sympatie dospělého. Při vykonání trestu by se 

nemělo k prohřešku vracet. Protože dítě bylo už jednou za tuto věc pokárané 

a opakování starých prohřešku, vede u dítěte k ostychu a pocitu neustálého káraní.  

Ten, kdo pokládá trest, by si měl uvědomit, že pokárání nesmí být v rozporu 

s dětským zdravím a ponižováním. Ponižování může být např. kárání mezi vrstevníky, 

nebo dokonce i klečení v koutě. 

3.3.3.5 Učení pozorováním 

Každý jedinec v naší společnosti si všímá lidí kolem sebe. Pozoruje ostatní lidi, 

jak se chovají v určitých situacích a jak svoje reakce ovlivňují. Jedinec nesleduje jen lidi, 

kteří řeší nějakou situaci, ale také lidi, kteří jsou poblíž dané situace. Sleduje jejich 

názory na danou věc. Všímají se pochval nebo káraní, či odsuzování. Z této situace si 

jedinec odnáší zkušenosti, vědomosti a chování, jak se má chovat v daných situacích, 

aby získal od druhých pochvalu a uznání. Začíná si osvojovat určité formy chování. 

3.3.4 Sociální vnímání (Sociální percepce) 

Sociální vnímání je další činitel v socializaci. Vnímání se považuje za selektivní 

proces, který vypovídá o vnímání vlastního organismu. Vnímání nese název percepce 

a je velmi spjatá s komunikací. Sociální vnímání je ovlivňováno učením, vlastní motivací 

a na jednotlivých potřebách našeho vnímání. Velkou roli ve vnímání hrají zkušenosti, 

dovednosti a součastný stav jedince. Proto každý jedinec má své individuální vnímání.  
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Srovnáme-li záznamy různých osob, jež pozorovaly tutéž scénu, ukáže se velmi 

rozdílný průběh. Zatímco se jedny osoby soustředily jen na stromy a na domy v pozadí, 

směřoval pohled druhých od jedné osoby v popředí k druhé, a další skupina se zase 

koncentrovala výhradně na psa v dolním rohu obrazu atp.  

*cit. Fürst M. Psychologie včetně vývojové psychologii a teorii výchovy, str. 61]. 

Jde o vzájemné působení a vzájemné ovlivňování mezi lidmi navzájem. 

Specifickým znakem společenského prostředí je, že jedinec nereaguje pouze na vlastní 

podnět /slovo, čin apod./, ale i na jeho nositele. Vnímání je komplexní psychologický 

proces umožňující člověku poznávat okolní svět a orientovat se v něm. Vnímání je 

založeno na činnosti smyslů a na srovnávání přijímaných údajů s minulou zkušeností. 

Ta je však u každého člověka jiná. Proto dochází k rozdílům ve vzájemném vnímání a 

posuzování. Vnímání věcí a neživých předmětů je odlišné než vnímání osob, při kterém 

využíváme náš první dojem. 

Proto bývá objektivní realita vnímána a posuzována jednotlivci subjektivně. 

Hovoříme o tzv. „sociogenním filtru“, přes který vše vnímané prochází, jde o selekci 

vjemů mezi vnímaným a vnímajícím subjektem. Sociální vnímání je základní fází mezi 

osobním působením a proto to často ovlivňuje interpretace (výklady) dojmů, které 

vznikají na základě vjemů. Do vlastního vnímání tak jsou vkládány vlastní nebo i 

zprostředkované společenské zkušenosti. Následkem tohoto zpracování dochází 

k určitému zkreslení nebo úpravě objektivně pozorovatelného jevu. 

Nečastější chyby ve vnímání a posuzování: 

o vliv tzv. „prvního dojmu“ 

o „halo efekt“ 

o „soukromá teorie osobnosti“ 

o „efekt mírnosti a shovívavosti“ 

o „konstantní chyba“ 

o předsudky 

*cit. ROZSYPALOVÁ M., a spol., Psychologie a pedagogika I., str. 69+ 
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PRAKTICKÁ ČÁST 

4 Spisová dokumentace 

Spisová dokumentace se řídí dle Věstníku vlády České republiky pro okresní 

úřady a orgány obcí. Vydán dne 28. listopadu 2002.  Úprava směrnice Ministerstva 

práce a sociálních věcí č.j.: 21 - 42246/2002 proběhly dne 29. října 2002, kterou se 

měnily úpravy Instrukce MPSV č.j: 21 - 12242/2000 ze dne 15. března 2000. 

Evidence dětí se řídí zákonem č. 359/1999Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. 

Do základní evidence se řadí dětí na základě upozornění, žádosti dítěte, oznámení, 

rozhodnutí soudu o ustanovení okresního úřadu poručníkem, rozhodnutí o zahájení 

trestného nebo přestupkového řízení proti mladistvému, postoupení spisu. Dítě může 

být vedeno v základní evidenci téhož úřadu pouze jednou. 

Základní evidence je tvořená rejstříkem Om a štítkem pro jmennou 

kartotéku. (Rejstřík Om, štítek viz. příloha 1) V rejstříku se uvede pořadové číslo zápisu, 

datum zápisu, spisová značka Om, jméno a příjmení dítěte, jeho rodné číslo, není-li 

známo, datum narození, místo trvalého pobytu, důvod založení základní evidence, 

datum a důvod vyřazení z této evidence. Pořadová čísla zápisu se vedou jednotně pro 

každý kalendářní rok zvlášť.  

 Spisová dokumentace se označuje písmeny Om, která se skládá ze spisového 

obalu, sociálního záznamu a jednotlivých písemností týkajících se dítěte, popřípadě 

společně evidovaných sourozenců.  

Spisový obal obsahuje vyznačení spisové značky Om, jméno a příjmení dítěte, 

jeho rodné číslo a místo trvalého pobytu, a dále jména, příjmení, rodná čísla a místo 

trvalého pobytu sourozenců, kteří mají společné rodiče. (Spisový obal viz. příloha 2) 

Sociální záznam obsahuje kromě údajů uvedených v předchozím odstavci místo 

narození dítěte, místo jeho přechodného pobytu, jména, příjmení, rodná příjmení a 

rodná čísla rodičů, místo jejich trvalého a přechodného pobytu, je-li odlišné od místa 

pobytu jejich dítěte, zaměstnání, základní údaje o poměrech rodiny a důvod 

poskytování sociálně-právní ochrany.  
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U dětí svěřených do náhradní rodinné péče (do pěstounské péče, do péče 

budoucích osvojitelů a pěstounů, do výchovy jiné osoby), u dětí v osobní péči 

poručníka (dále jen „odpovědné osoby“), sociální záznam obsahuje základní údaje o 

osobách odpovědných za jejich výchovu, obdobně jako u rodičů. (Sociální záznam viz. 

příloha č. 3, 4, 5) 

Rejstřík Nom 

Do rejstříku Nom se zapisují děti, jejichž záležitosti vyřizuje obecní úřad obce 

s rozšířenou působností na dožádání místně příslušného obecního úřadu obce 

s rozšířenou působností, který má dítě ve své evidenci. 

V rejstříku se uvede pořadové číslo zápisu, datum zápisu, spisová značka Nom, 

jméno a příjmení dítěte, jeho rodné číslo, místo trvalého pobytu, orgán, popřípadě 

instituce, které o úkon požádaly. Dále se uvádí předmět dožádání, datum a způsob 

vyřízení.  

Rejstřík Nom je tvořen přijatými písemnosti, záznamy o šetření a další 

písemnosti s kopií odeslaných písemností. Spisová značka Nom se tvoří pořadovým 

číslem, které je lomené druhým dvojčíslem, popřípadě celým čtyřčíslím kalendářního 

roku.  

Do rejstříku Nom se zakládají: 

 Děti, jimž byl obecní úřad obce s rozšířenou působností ustanoven poručníkem. 

 Děti vhodných k osvojení. 

 Děti vhodných ke svěření do pěstounské péče. 

 Děti svěřených do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče. 

 Děti, u nichž probíhá řízení o určení či popření otcovství. 

 Děti, u nichž bylo rozhodnuto o výchovném opatření. 

 Děti, které mají opakované problémy s chováním. 

 Děti mladších patnácti let podezřelých za spáchání činu, který byl trestným 

činem. 

 Děti, proti kterým bylo zahájené trestní nebo přestupkové řízení. 
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Během praxe na Městském úřadu v Lysé nad Labem, jsem zjistila, že 

zaměstnanci svoji spisovou dokumentaci vedou v elektronické podobě. Využívají 

k tomu počítačový program Data Project. Zde dochází k zapisování nových klientů, ale i 

rovněž novým zápisům, které se týkají dotyčného.  

K práci v Data Project je velmi důležité správně zapsat číslo Om, které náleží 

jedinci samostatně.  

 

Nová rodina, která je zapsaná v rejstříku Om, má svoje identifikační číslo. Toto 

číslo je tvořeno z data, kdy rodina byla zaevidována, je velmi důležité, proto je uváděno 

i na spisové dokumentaci. Dále se vyplňuje datum založení. Do názvu rodiny se uvádí 

jméno rodiny. Do oblasti se zapisuje, jaký úřad tyto klienty vede. Je velmi důležité 

vypsat veškeré údaje o otci a matce. Adresa rodiny je uvedená podle trvalého bydliště 

nezletilého dítěte.  
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Při tomto vyplňování se zaměřuje sociální pracovník pouze na osobní údaje 

otce a matky. Zde lze uvést adresy rodičů, zejména pokud nežijí ve společné 

domácnosti. Rovněž je z této tabulky zřejmé, jde-li o úplnou či rozvedenou rodinu.  
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V této tabulce se doplňuje příjmení, jméno dítěte a rodné číslo. Po zapsání 

rodného čísla dítěte se samo vytvoří datum narození. Adresa dítěte se určuje podle 

toho, u kterého z rodičů dítě fyzicky bydlí, popřípadě zda je určen do výchovy matky 

nebo otce. Národnost se neuvádí, pouze v ojedinělých případech, protože sociální 

pracovník předpokládá, že dítě má trvalý pobyt na území České republiky.  
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V této tabulce se zapisují údaje o dítěti, nad kterým soud nařídil ústavní nebo 

ochranou výchovu či předběžné opatření. Mezi důležité údaje patří:  

 kdo a kdy podal podnět k nařízení ÚV, OV nebo předběžného opatření (tento 

podnět podává sociální odbor, rodič, resp. nařizuje soud) 

 důvod, který vedl k tomuto podání (výchovné problémy dítěte, záškoláctví, 

trestná činnost, zahálčivý život) 

 datum, spisová značka a označení soudu, který danou výchovu nařídil 

 datum a místo, kam bylo dítě rozhodnutím soudu umístěno (adresa 

diagnostického zařízení či jiného zařízení pro okamžitou pomoc) 

 druhá část tabulky se zaměřuje na ukončení ÚV nebo OV zejména s vyznačením 

data ukončení a kam a komu bylo dítě po jejím ukončení předáno 
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4.1 SIDRO 

Během své praxe na Městském úřadu obce s rozšířenou působností jsem se 

setkala a podílela na zpracování dotazníku metodiky hodnocení rodiny SIDRO (situace 

dítěte v rodině). Toto je vznikající metodika několika složek: 

Člověk hledá člověka o.s. - http://www.clovekhledacloveka.cz/ 

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí v.v.i. - http://www.vupsv.cz/ 

Ministerstvo práce a sociálních věcí - http://portal.mpsv.cz/ 

Norwegian social research - http://www.eeagrants.org/ 

Hlavním cílem projektu je na základě spolupráce s norskými partnery 

(Norwegian social research) a s využitím jejich zkušeností vytvořit hodnotící nástroj, 

který by sociální pracovníkům zodpovědným za sociálně právní ochranu dětí na místní 

úrovni, umožnil přímo v terénu lépe posoudit situaci dítěte v rodině.  Sociální 

pracovníci získají nástroj umožňující spravedlivější a objektivnější posouzení situace 

dítěte a rodiny. Vytvoření této metodiky by mělo přispět ke snížení počtu dětí, u 

kterých je navržena ústavní výchova. 

Konkrétním úkolem projektu je vytvoření hodnotícího nástroje využitelného v 

každodenní práci sociálních pracovníků na místní úrovni i dalších profesionálů, kteří se 

ve své práci setkávají s rodinami ohroženými odebráním dítěte. V České republice je 

zhruba 1500 sociálních pracovníků na obcích a krajích zodpovědných za sociálně právní 

ochranu dětí. Dále se v této oblasti angažuje asi 350 nestátních neziskových organizací, 

které sice nemají rozhodovací pravomoc, ale poskytují ohroženým rodinám řadu služeb 

a podobný hodnotící nástroj by ve své práci rovněž využili.    

Nástroj by měl vyhodnotit jednotlivé oblasti života dítěte a jeho rodiny, popsat 

rizikové faktory, ale zejména v souladu se současnými poznatky v oboru sociální práce 

identifikovat nevyužité zdroje, kterými rodina disponuje. Právě tento přístup zaměřený 

na silné stránky rodiny, jako východiska řešení krizové situace je základním principem, 

ze kterého bude nástroj vycházet. Tento přístup umožní sociálnímu pracovníkovi i 

rodině pojmenovat a uvědomit si, že přes obtížnou situaci, ve které se rodina nachází, 

http://www.clovekhledacloveka.cz/
http://www.vupsv.cz/
http://portal.mpsv.cz/
http://www.eeagrants.org/
http://www.nova.no/
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jsou zde možná i zdroje, na nichž lze začít pracovat, posílit je a stavět na nich.  Rodina 

by měla být v procesu hodnocení partnerem, nikoliv pasivním objektem.   

[Cit.:http://www.clovekhledacloveka.cz/tvorba-nastroje-k-posouzeni-situace-
ohrozeneho-ditete-rodiny-podrobne.html] 

4.1.1 Smysl metodiky 

 metodika by měla zvýšit sebejistotu pracovníka při práci s ohroženou rodinou 

 metodika má podporovat partnerský vztah mezi pracovníkem a rodinou 

 metodika má podporovat sebereflexi rodiny, zejména ve vztahu rodiče - děti 

 metodika umožňuje popis rodiny s dostatečně komplexním záběrem, který 

zahrnuje nejen rizikové, ale také protektivní faktory (tj. faktory, které rodině 

umožňují řešit problémy a předcházet jim) 

 metodika dává možnost hodnotit kvalitu posuzování rodin ze strany pracovníků 

 data získaná metodikou mohou být podkladem pro případové konference, 

konzultace s vedoucím pracovníkem a kolegy, i podkladem pro supervizi 

 metodika má přispět k tomu, aby sociální pracovník byl 

manažerem/koordinátorem péče, pokud je to on, kdo jím má být, a aby si jasně 

definoval roli v systému služeb 

 v případě stížnosti na postup pracovníka lze doložit, o jaká data se pracovník při 

posuzování rodiny opíral 

 metodika může být užívána pro účely výzkumu rodin 

Metodika byla vypracována v součinnosti shora uvedených složek a v září roku 

2010 byla vybrána první zkušební cílová skupina. Byly osloveny Městské úřady 

s rozšířenou působností ve Středočeském kraji, jmenovitě kurátoři pro děti a mládež a 

pracovníci opatrovnických oddělení. Tito vybraní pracovníci byli proškoleni a užívání 

metodiky SIDRO a byli požádáni o její vyzkoušení v praxi. Tento „test“ probíhal 

v měsících září – listopad 2010. Na konci měsíce listopadu byly dotazníky odeslány 

na VÚPSV, kde v současné době probíhá jejich analýza. Po vyhodnocení bude zřejmá 

jejich využitelnost v praxi a MPSV rozhodne o jejich zavedení do praxe v rámci celé ČR. 

http://www.clovekhledacloveka.cz/tvorba-nastroje-k-posouzeni-situace-ohrozeneho-ditete-rodiny-podrobne.html
http://www.clovekhledacloveka.cz/tvorba-nastroje-k-posouzeni-situace-ohrozeneho-ditete-rodiny-podrobne.html
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4.1.2 Situace, kdy se předpokládá uplatnění metodiky 

S pomocí metodiky SIDRO mohou být zjišťovány rodinné poměry a situace 

dítěte zejména v případech,  

 kdy je odůvodněná pochybnost o tom, zda rodina vychovává dítě přiměřeně 

a rozhoduje o tom, jak podpořit rodinu dítěte nebo jakou zvolit jinou formu 

výchovné péče, 

 kdy se rozhoduje o návratu dítěte do rodiny po jeho umístění mimo rodinu 

a není jisté, zda rodina bude schopná dítě přijmout. 

V těch případech, kdy šetření objeví problémy v sociálním fungování u jiných 

členů rodiny, než u dítěte, je žádoucí pokusit se těmto členům rodiny zprostředkovat 

kvalifikovanou pomoc. Metodika však není určena pro hodnocení rodin, ve kterých je 

primárním klientem dospělý člen rodiny. 

Metodika je obecná struktura, v níž jsou uvedeny body, které by měly být 

v každém typu šetření – tj. i v případech, kdy je řešení akutní - naplněny. Souhrn těchto 

kritérií je tzv. verze A, čili verze pro akutní použití.  Další údaje – označené kroužkem -  

mohou být doplněny podle povahy případu a možností pracovníka provádějícího 

šetření. Tato širší verze je verze K, čili verze určená pro komplexní hodnocení.  

Metodika je určena pro použití v následujících organizacích:  OSPOD , dětský 

domov, diagnostický ústav, pedagogicko-psychologické poradny, poradny pro rodinu, 

krizová centra. Dále neziskové nestátní organizace poskytující provázení rodin, 

dobrovolnickou pomoc a podporu rodinám. 

Metodika je zatím konstruována jako univerzální pro využití ve všech těchto 

organizacích. 

4.1.3 Metodika je členěna na dvě části: 

1. Protokol I. – dotazník verze A – určena pro akutní použití 

verze K – určena pro komplexní využití 

2. Protokol II. – škálové hodnocení 
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Protokol I. je dále rozčleněn do několika samostatných, barevně oddělených 

částí, pro názornost uvedeny příklady, dotazník je ve skutečnosti obsáhlejší: 

SIDRO – protokol I. 

Oddíl RE – modrá  

Přehled kvalitativních údajů, reference, dostupná dokumentace a navázání kontaktu 

Kontakt mezi pracovníkem a rodinou 

Byla návštěva neohlášena? 

S kým z dospělých byla návštěva domluvena? 

Jak byla v rodině informace o návštěvě přijata? 

Důvody posuzování rodiny a zdroje údajů  

Byla již rodina někdy kontaktována pracovníky OSPOD? 

Odkud nyní přišel podnět k hodnocení rodiny? 

Odkud by bylo žádoucí vyžádat si další informace o dítěti a rodině? 

Jakým způsobem by bylo žádoucí si tyto informace vyžádat? 

Bylo již o tyto informace zažádáno? 

Oddíl SR – zelená 

Společný rozhovor s dospělými v roli rodičů 

Ohnisko – rodina jako celek, návštěva v bydlišti rodiny, pokud možno by měli 

být účastni všichni spolu žijící členové domácnosti (netýká se jen akutních případů) 

Důvody posuzování rodiny z hlediska rodičů  

Co je podle Vašeho názoru hlavní těžkost/starost/problém Vaší rodiny v současnosti? 

Vidí všichni dospělí tuto těžkost/starost/problém stejně? 

Složení domácnosti/rodiny  

Kdo ve Vaší domácnosti žije? 

Kdy se v poslední době něco změnilo ve složení rodiny? 

Kdo je s kým příbuzný a jak? 

Máte Vy dospělí nějaké děti, které v této domácnosti nežijí? 

Širší rodina 

Žijí Vaši rodiče a sourozenci, jiní příbuzní? 

Kulturní a hodnotová orientace rodiny 
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Používáte vy všichni (i děti) mimo domov češtinu? 

Hlásí se členové rodiny k nějakému náboženství? 

Zaměstnání dospělých 

Kteří dospělí pracují? 

Oddíl IR – žlutá 

Schéma pro rozhovor s jednotlivými dospělými v roli rodičů 

Ohnisko – názor na rodinnou situaci očima dospělého, návštěva dospělých na 

OSPOD nebo v jiné organizaci, možnost v soukromí v bydlišti 

Dětství 

Kdo vás vychovával? 

Kdo byl pro vás v dětství nejbližší člověk? 

°Traumata 

°Schopnost vypořádat se s těžkostmi 

Tělesné zdraví 

Cítíte se zdráv? 

Jste kvůli nemocem nebo postižení dlouhodobě v péči lékaře? 

Duševní zdraví 

Cítíte se většinou spokojený a klidný 

Léčíte se kvůli duševním těžkostem? 

Léčil jste se kvůli takovým těžkostem v minulosti? 

Závislosti na návykových látkách, hráčství 

Pijete alkohol, užíváte návykové látky, nebo hrajete na automatech? 

Socioekonomický status, příjmy 

Jak vycházíte s penězi? 

 

 

Oddíl PO – růžová 

Rozhovor s dalšími pečujícími osobami (jde o další dospělé, kteří žijí ve společné 

domácnosti nebo do ní docházejí a podílejí se na jejím fungování) 
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Respondent 

Kontakty s rodinou a názor na její fungování  

Žijete ve společné domácnosti s rodinou? 

Pokud ne, jak často se s ní stýkáte? 

Názor na situaci dítěte – klienta 

Zdá se vám, že se toto dítě vyvíjí normálně? 

Myslíte si, že toto dítě dostává v rodině dost lásky? 

Věrohodnost údajů 

Oddíl PD – oranžová 

Pozorování dítěte-klienta (do věku 5 let) 

Ohnisko – popsat zajištění základních potřeb a interakci s pečujícím dospělým, 

návštěva v domácnosti 

Zajištění základních potřeb 

Je dítě přiměřeně oblečené? 

Je dítě udržováno v čistotě? 

Dostává dítě přiměřené množství jídla a pití? 

Interakce s dospělými 

Kdo z dospělých je v přímém kontaktu s dítětem? 

Jak je během tohoto kontaktu dítě dospělým přijímáno? (Uvést u jednotlivých 

dospělých) 

Interakce s dětmi 
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Oddíl PH – bílá 

Pozorování a hodnocení (dodatek ke škálovému hodnocení Protokol II.) 

Rodina  

Reference 

Je zdroj údajů o rodině hodnotiteli známý? 

Postoj rodiny k pracovníkovi 

Jak se členové rodiny k pracovníkovi staví? 

Definice problémů  

Jak často se rodina dostává do problémů? 

Kulturní a hodnotová orientace rodiny 

Socioekonomický status, zaměstnání, příjmy  

Trans-generační vztahy 

Oddíl PL – červená 

Návrh plánu podpory rodiny 

Návrh plánu podpory rodiny 

Problém/problémy, které mají být řešeny (případně v časové posloupnosti)  

Schopnosti a dovednosti rodičů a jiných dospělých z rodiny využitelné při řešení 

problému  

Schopnosti a dovednosti dítěte-klienta využitelné při řešení problému 

Chybějící schopnosti a dovednosti rodičů 

Chybějící schopnosti a dovednosti dítěte-klienta 

Externí zdroje potřebné pro řešení problémů rodiny (služby aj.) 

Dostupnost těchto zdrojů 

Plán práce s rodinou 

Časový rozvrh, včetně kontrol plnění  
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Protokol II. – škálové hodnocení, protokol je opět obsáhlejší, uvedena zkrácená 

verze. 

 

 

 Překážky v používání metodiky  

Pilotní testování metodiky ukázalo jako nejčastější následující druhy překážek: 

 Čas, který je možné jedné rodině věnovat, nepostačuje na zjištění všech 

doporučených údajů. 
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 Struktura metodiky je jiná než postupy zaběhnuté v praxi. 

 Pracovníci mají obavu, že metodika se změní v další byrokraticky kontrolovanou 

proceduru. 

 Rodina má nedobré zkušenosti s hodnocením a s návazným systémem služeb. 

Zaujímá proto k pracovníkovi obranný postoj. Pracovník tento postoj vnímá jako 

signál nedostatečné nebo špatné spolupráce. 

Závěrem bych si dovolila osobní stručné zhodnocení použití metodiky SIDRO 

v praxi při práci kurátora pro děti a mládež, které jsem se v pilotním projektu mohla 

zúčastnit: 

 V celé metodice není zmínka o trestné činnosti dítěte, přitom právě páchání 

trestné činnosti dětí je při posuzování situace dítěte v rodině pro kurátora 

jedním z velmi důležitých kritérií. 

 Metodika nebere v potaz rodiny, kde je jeden z rodičů (popř. oba rodiče) ve 

VTOS (výkonu trestu odnětí svobody) a dítě je svěřeno do výchovy jiné osobě. 

Dotazník je konstruován na práci s rodiči, nikoliv s opatrovníkem dítěte. Při VTOS 

rodičů je omezena ne-li znemožněna práce s nimi. 

 Metodika postrádá zmínku o zneužívání OPL (omamných psychotropních látek a 

jedů) dětmi, popř. i jejich rodiči. V tomto případě nelze metodiku vůbec uvést 

v praxi. 

 Plán jako celek je nevyhovující. Kurátor se zabývá specifickou klientelou, na 

kterou postavit plán "na tělo" nejde. Situace klientů se velmi často 

nepředvídatelně mění. V tom případě by se plán práce s rodinou, časový rozvrh, 

kontroly plnění musely neustále předělávat a upravovat, což není možné časově 

zvládat. 

 V metodice není počítáno s dětmi, nad kterými byla soudem nařízena ústavní 

nebo ochranná výchova a byly umístěny do ústavů. Zde je opět práce s těmito 

klienty velmi specifická, značně se rozcházející s požadavky metodiky. 

 Zpracování verze K (komplexní) dotazníku je nadměrné časové a zbytečné 

administrativní zatížení práce kurátora. Jde o časové období několika hodin 
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na každou rodinu, celkově lze průměrně uvést 6-8 hodin. Při mé praxi kurátor 

aktivně v roce 2010 pracoval se 115 dětmi a jejich rodinami. Kdyby každou 

rodinu měl dle verze K posoudit je to tedy 690-920 hodin, což je při průměrné 

8,5 hodinové denní pracovní době 81-108 dní. 

 Verze A je uváděna pro akutně ohrožené dítě. Při praxi jsem se setkala, že 

akutně ohrožené dítě se ve většině případů řeší za použití předběžného opatření 

dle ustanovení § 76 a) popř. ustanovení § 102 Zákona č. 99/1963 Sb., (občanský 

soudní řád), ve znění pozdějších předpisů. Nedokáži si představit, při realizaci 

předběžného opatření, zpracování i zkrácené verze A dotazníku. 

4.2 Výchovná komise 

Kurátor pro děti mládež se též může z vlastní aktivity, či na žádost školy 

zúčastnit zasedání výchovné komise ve škole. Tato se zpravidla svolává, když dojde 

k závažnému porušení školního řádu ze strany žáka a do té chvíle použitá výchovná 

opatření nenaplnila svůj účel. Výchovné komise se zpravidla účastní: 

třídní učitel /popřípadě učitel, který byl porušení školního řádu přítomen/ 

ředitel /v jeho nepřítomnosti zástupce ředitele/ 

výchovný poradce 

rodič /zákonný zástupce/ 

žák 

(Výchovná komise viz. příloha č. 6) 

Ze zasedání výchovné komise se sepisuje záznam, který všichni přítomní 

podepisují a je založen se do kmenového spisu žáka. Během praxe jsem byla přítomna 

dvou zasedání výchovné komise a to na ZŠ J. A. Komenského, LYSÁ NAD LABEM a ZŠ 

a MŠ MILOVICE. (Záznam z výchovné komise viz. příloha 7) 
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Během své praxe jsem měla možnost osobně navštívit dvě výchovné komise. 

U každé výchovné komise zasedala řiditelka školy, třídní učitel, zástupce řiditele, rodiče 

nezletilých, žák. Dané výchovné komise se uskutečnily na základní škole v Milovicích. 

4.2.1 První případ výchovné komise 

První výchovná komise pojednávala o dvou sourozencích. Chlapci žili 

v domácnosti jen se svou matkou. Otec se o nezl. syny nezajímal, platil pouze 

vyživovací povinnost. 

Chlapci neměli žádné výchovné problémy. Byli klidní a nevytvářeli žádné 

konflikty. Ve škole měli problémy s neomluvenými hodinami a jejich absence se 

zvyšovala. Domácí příprava na školní vyučování byla minimální. Neustále měli 

v nepořádku své pomůcky do školy a často ztráceli žákovské knížky. Ztráta žákovské 

knížky se objevovala v případě napsání poznámky nebo zapsání špatné známky. 

Žákovská knížka se vždy objevila po několika dnech, když se zapomnělo na poznámku či 

špatnou známku. Nemladší chlapec měl problém se zvýšenou únavou a pravidelného 

usínání při vyučování. 

Matka byla pozvána na výchovnou komisi, kam se osobně dostavila. Během 

výchovné komise byla seznámená s problematikou obou chlapců. Matka vysvětlila, že 

je samoživitelka. Chodí do zaměstnání na noční směny. Chlapci se mají sami uložit 

a následně se ráno vypravit samostatně do školy na vyučování. Domácí přípravu si 

chlapci dělají sami, ona pouze dohlíží, aby bylo vše v pořádku. Školní tašky 

nekontroluje. Proto se domnívala, že jejich neplnění domácích úkolů bylo způsobeno 

tím, že nenahlížela do domácích sešitů a věřila chlapcům, že nemají žádné povinnosti. 

Matka byla překvapená, když jí bylo oznámen problém se zvýšenou únavou chlapce. 

Nikdy syn neměl problémy s únavou, vždy když přicházel ze školy, tak neměl žádné 

známky po únavě. Ale domnívala se, že tento problém je zapříčiněn užívání 

antihistamik na alergii.  

Matce bylo vysvětleno, že chlapci musejí mít řádně omluvené zameškané 

hodiny. Jako rodič musí dohlížet na domácí přípravu a bylo ji doporučeno navštívit 

lékaře a snížit dávku antihistamik. 
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Domnívám se, že v tomto případě měla výchovná komise velký úspěch, protože 

se u chlapců už neobjevovaly zameškané hodiny. Začali mít v pořádku domácí přípravu 

a pomůcky na vyučování. V tomto případě si matka uměla vytvořit svůj respekt před 

svými syny a domnívám se, že si matka také uvědomila svou chybu, která způsobila 

neopatrnost při přípravě chlapců na vyučování. 

4.2.2 Druhý případ výchovné komise 

Druhá výchovná komise se pojednávala o nezletilé dívce, která přestala 

navštěvovat osmou třídu základní školy. Dívenka nechodila do školy, ale přes den byla 

viděna, jak se potuluje se starší kamarádkou po ulicích. Objevovaly se také výchovné 

problémy.  

Na tuto výchovnou komisi se dostavila matka a její nezl. dcera. Matka o 

zameškaných hodinách své dcery nevěděla. Domníval se, že dívka každé ráno odchází 

do školy. Matka se přiznala, že s dcerou má velké výchovné problémy, protože 

neposlouchá její příkazy a zdržuje se jakéhokoliv slovního kontaktu. Ale přesto matka 

přislíbila, že neomluvené hodiny omluví a věnuje přísný dohled na dceru, aby 

navštěvovala řádně školu. 

U výpověď nezl. dívky, jsme zjistili pouze to, že nechodila do školy, protože její 

starší kamarádka nechtěla jít do školy, tak spolu zůstávaly doma a podnikaly cesty do 

Prahy. V případě, že její kamarádka šla do školy, tak ona se ráno vypravila také do 

školy, ale vyčkala do chvíle, až její matka odešla do zaměstnání a vrátila se domů. 

Doma poté trávila volný čas u počítače, nebo celý den prospala. Do školy se jí chodit 

nechtělo, protože jí škola nebaví a nechtěla se vzdělávat. A také věděla, že kdyby začala 

chodit do školy, tak by musela mít zařízené omluvenky. 

Dívka byla zastrašená tím, že zda nebude chodit do školy, tak by musela 

opakovat ročník a tím by se jí zpozdila příprava na budoucí povolání. Dívka přislíbila, že 

bude chodit pravidelně do školy, protože nechce opakovat ročník a být ve třídě o rok 

mladšími spolužáky.  

Tato výchovná komise neměla žádnou kladnou reakci na dívku. Po uplynutí 

doby dívka stále nenavštěvoval školu a její výchovné problémy se neustále zhoršovaly. 

Proto se dotyčná dívka v současné době nachází ve výchovném ústavu. Myslím si, 
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že tato dívka měla a stále má svůj svět. Nechtěla se postavit svým problémům zpříma, 

proto hledala své vysvobození v zábavě. Nikdo jí nenaučil, jak se má postavit ke svým 

povinnostem. Domnívám se, že by tato výchovná komise měla úspěch v případě, když 

by dívka měla autoritu ke své matce a uměla jí poslechnout na slovo. Po výchovné 

komisi se dívka uzavřela do sebe a odmítala komunikaci s matkou a s dalšími lidmi, 

kteří ji chtěli pomoci. Jediný kontakt udržovala s mladším bratrem. Mohu se domnívat, 

že dívka prošla nějakou situací, která způsobila nezájem a stranění matky, nebo dívka 

trpí nějakou duševní chorobou. A však toto jsou pouze mé domněnky, které vyplývají 

ze spolupráce s dotyčnou dívkou.  

 

4.3 Soudní jednání 

Během mého působení u kurátora pro děti a mládež, jsem měla možnost 

navštívit jedno soudní jednání. Myslím si, že to byla velmi příjemná zkušenost, protože 

na tato soudní jednání nejsou přístupná pro veřejnost.  Trestné řízení nebylo proti 

O. N. Nezletilé dívky byly obětí trestného činu. Jednalo se o výrobu pornografických 

fotografií. 

U procesu se jednalo o tři nezl. dívky, které pózovaly obžalovanému při 

fotografování aktů, následně soudním znalcem označenými jako pornografický 

materiál. Jednalo se o Veroniku, Kamilu, Olgu. Za pořízené snímky dostávaly peněžité 

odměny v řádech tisíců korun českých. Nezl. dívky se s pachatelem seznámily náhodně 

na Mělníce, kde dívky bydlely. Jednou šla Kamila a Olgou na procházku a uviděly muže, 

který kouřil u obchodu. Dívky měly chuť si zakouřit, proto Kamila požádala cizího muže 

o cigaretu. Neznámý muž jim daroval dvě cigarety. Během konverzace, kterou mezi 

sebou vedli, jim nabídl, zda nemají zájem si vydělat nějaké peníze a stát se modelkami. 

Nezl. dívky souhlasily a proto Kamila nadiktovala neznámému muži svoje telefonní 

číslo. Muž jim při odchodu přislíbil, že jim pošle fotografie, aby dívky měly představu o 

tom, co budou fotit a pak se jim ozve, aby se mohli domluvit na termínu. 

Dívky trpělivě čekaly, až jim neznámý muž zatelefonuje. Během té doby poslal 

Olze fotografie, které by měly společně s Kamilou fotit. Jednalo se o fotky mladých žen, 

které byly oblečené do erotického spodního prádla. Nastal den, kdy neznámý muž 
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zavolal. Kamila se s ním domluvila na termínu, kdy vyzvedne obě dívky a odveze je do 

svého ateliéru. Osudný den dívky vyzvedl na předem určeném místě a odvezl je do 

Děčína, kde dívky zavedl do bytu. V bytě je přivítal další muž kolem třiceti let. Pro 

uvolnění nálady nabídl dívkám alkoholický nápoj. Dívky společně vypily půl láhve 

alkoholu. Poté je muž zavedl do druhé patra bytu a měřil je pro nákup spodního prádla. 

Dívky se posléze oblékly do předem připraveného spodního prádla a začalo se 

s focením. Po pár fotkách je neznámý muž požádal o to, aby se vysvlékly a fotily se 

nahé. Dívky zprvu odmítaly, ale poté se svlékly. Po focení jim zaplatil a odvezl je domů. 

Olze přislíbil, že jí pošle na email jejich fotky. Muž upozornil Kamilu, že zda budou chtít 

fotit další fotky, tak se mají sami přihlásit. Po focení dívky odvezl domů na Mělník. 

Dívky byly rozhodnuté, že už se neozvou, že jim toto focení postačilo, až do 

doby, než o svém přivýdělku pověděly nezl. Veronice, která také toužila po menším 

přivýdělku. Proto Kamila zařídila další schůzku s neznámým mužem. Ten opět zajistil 

termín a místo vyzvednutí dívek. Přivezl je opět do stejného bytu, kde dívky fotily akty. 

Opět dívkám nabídl alkohol a zavedl je zas do místnosti s postelí. Dívky se fotily nahé 

v různých polohách. Po focení dostaly peněžité odměny a byly odvezeny domů na 

Mělník. Po tomto focení se už s pachatelem neviděly. Vše se začalo řešit ve chvíli, když 

matka Olgy našla v jejím počítači inkriminované fotografie. 

Rozsudek soudu zněl, podmíněný trest odnětí svobody se zkušební dobou pět 

let. Soudkyně se rozhodla pro tento trest z důvodu, na jaké životní úrovni žije 

odsouzený. Dále to odůvodnila tak, že odsouzený udělal chybu a dané dokumenty 

pořizoval pouze pro svou potřebu.  

Během soudního řízení byly pořízené výpovědi všech dívek. Musím uznat, že 

soudkyně tohoto procesu byla velmi příjemná. Vytvořila takovou atmosféru, že dívky 

byly schopné vypovídat. Chovala se k nim velice profesionálně a vytvořila s nimi kladný 

vztah. Byla velice trpělivá a myslím si, že byla velice empatická a rozuměla tomu, že 

výpovědi jsou velmi nepříjemné pro dívky. Soudkyně si vyžádala opětovné výpovědi 

dívek z důvodu toho, aby tento proces byl pro ně výstrahou a nepokračovaly dále 

v takovém životě jako doposud. Tento krok si myslím, že byl velmi účinný a dívky 

hodně ponaučil, že dané věci se nesmějí vykonávat. Při nepřerušení takové činnosti by 
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to mělo velký dopad na jejich budoucí život v dospělosti. A proto se domnívám, že 

dívky dostaly strach a začaly se chovat jako dospělé dívky. 

Kurátor pro děti a mládež pouze přihlížel celému dění v soudní síni. Pouze byl 

jen jednou tázaný, aby vypověděl svůj názor na nezl. dívky. Nemá právo se vyjadřovat 

k rozsudku soudu, pouze přihlíží na to, aby dívky byly správně poučeny o svých právech 

a povinnostech.  

Kurátor pro děti a mládež se účastní soudního jednání, kde zastupuje nezletilé a 

mladistvé.  

 úzce spolupracuje s právním zástupcem (advokátem) klienta 

 navrhuje druhy opatření nebo upuštění od uložení trestního opatření 

 má možnost doplňovat svými návrhy dokazování, výslechy svědků atd. 

 může navrhovat nařízení znaleckého zkoumání, či vypracování znaleckých 

posudků 

4.4 Kasuistika  

Děti, které jsem si zvolila pro tuto kasuistiku, mají výchovné problémy spojené 

s trestnou činností. Z důvodu ochrany osobních údajů jsem zvolila užití iniciálu.  

Zkoumané nezletilé děti jsou P. H. , nar. 10.07.1993, C.H., nar. 23.07.1994, M. H. , nar. 

15.04.1995 a J.H. , nar. 05.11.2000. 

Od narození žili sourozenci s rodiči v rodinném domku na adrese Tylova 45, 

LYSÁ NAD LABEM spolu s dědečkem J.H. a babičkou R.H. Na adrese se průběžně 

zdržovali další příbuzní. Když matka nastoupila výkon trestu, soud svěřil děti do 

výchovy otce, nad výchovou stanovil dohled.  

Sourozenci se svými rodiči, pokud nebyli právě ve výkonu trestu, žili v rodinném 

domku prarodičů H. na výše uvedené adrese. Otec, matka i babička byli průběžně ve 

výkonu trestu. Proto sourozenci byli usnesením OS v Nymburce ze dne 20.04.2007 o 

předběžném opatření svěřeni do péče dědečka J. H. , nar. 31.01.1942, bytem rovněž 

jako nezletilé děti. S péčí o děti mu pomáhala jeho dcera D. H., rovněž trestaná osoba. 
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Rozsudkem OS v Nymburce ze dne 06.06.2007 bylo rozhodnuto o tom, že sourozenci 

se svěřují do péče dědečka J. H. Nad výchovou dětí byl ponechán dohled.  

Sourozenci se v měsíci srpnu 2008 přestěhovali s matkou V. N. do Prahy na 

adresu: Zajícová 54, PRAHA 9. Na tomto se p. N. dohodla s p. J. H., kterému byly nezl. 

děti i nadále svěřeny do výchovy. Sociální odbor v Lysé nad Labem byl s tímto 

seznámen a na základě prošetření poměrů v Praze proti tomuto nic nenamítal. Matka 

slíbila, že si zajistí zaměstnání a po určité době zažádá o svěření nezl. dětí do své péče. 

Na úhradu nájemného půjčovala p. N. její matka, jinak p. N. byla (sama) doplácena na 

Úřadu městské části Praha 9 do životního minima. V polovině května 2009 se rodina 

přestěhovala na adresu Na Drátu 3, PRAHA 6.  

Rodina ke dni 30.06.2009 ukončila nájemní smlouvu na byt na adrese Na Drátu 

3, PRAHA 6  a odstěhovala se zpět na adresu Tylova 43, LYSÁ NAD LABEM ke svému 

dědečkovi.  

Dne 17.12.2008 p. V. N. na sociálním odboru v Lysé nad Labem požádala o 

sepsání návrhu na změnu výchovy k nezl. dětem. Tyto jí byly svěřeny zpět do výchovy 

Rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 9 dne 24.03.2009 s právní mocí ze dne 

07.05.2009.  

Z kasuistiky je zřejmé, že rodina nezajišťovala harmonický vývoj dětí. Dítě bylo 

ohrožené ze strany rodičů, ale také blízkého příbuzenstva. A proto by se dalo rodinné 

prostředí vyhodnotit jako prostředí nevhodné pro vývoj dětí.  Funkční rodina zajišťuje 

základní potřeby života, na které se napojují potřeby sociální. V tomto případě děti 

neměly zajištěné ani základní potřeby (jídlo a pití). Děti kradly v obchodech, aby se 

mohly najíst.  Výchova v této rodině byla nevhodná. Děti si do svého života odnesly 

negativní vzory v chování a v jednání od svých rodičů.   

 

4.4.1 Nezl. P. H.  nar. 10.07.1993 

Do první třídy nastoupila v šesti letech do ZŠ Litol v Lysé nad Labem. V šesté 

třídě přestoupila na ZŠ B. Hrozného, ale v polovině školního roku tuto docházku 
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ukončila a nastoupila na ZŠ Speciální v Lysé nad Labem. Povinnou školní docházku 

ukončila v deváté třídě v roce 2007. Posudky ze školy byly vždy velice dobré. Neměla 

žádné závažné výchovné problémy. Vždy byla ukázněná a školní prospěch byl 

průměrný.  

Trestnou činnost začala páchat roku 2007, kdy byla zadržena v obchodním 

domě Hypermarket, při krádeži dámské kabelky z nákupního košíku. Z tohoto důvodu 

bylo nezletilé uloženo výchovné opatření - dohled probačního úředníka.  

V srpnu 2007 byl ohlášen od dědečka útěk nezletilé z trvalého bydliště. 

Nezletilá pobývala u svého přítele v Praze. Další trestný čin, kterého se P. H. dopustila, 

byla krádež kabelek z kol cyklistů. Při tomto činu byla nezletilá opětovně zadržena 

Policií ČR. Z důvodu neschopnosti zákonných zástupců si nezletilou vyzvednou, byla 

umístěna do záchytného centra, odkud následně utekla na adresu trvalého bydliště.  

Do své zletilosti byla nezletilá svěřená do výchovy Z. N. V roce 2008 P. N. 

porodila prvního syna P. N. Druhého syna D. N.  porodila v roce 2010. Otec nezletilých 

chlapců je O. N.  nar. 12.12.1987, který je v současné době ve výkonu trestu. 

4.4.2 Nezl. C. H.  nar. 23.07.1994 

Navštěvoval ZŠ Speciální J. A. Komenského v Lysé nad Labem. Zde měl 

opakované výchovné problémy, rvačky, ničení školního majetku, nerespektování 

pedagogů, soustavné úmyslné porušování školního řádu. Školní prospěch byl velice 

špatný, propadal z mnoha předmětů. Po odstěhování rodiny do Prahy, přestoupil na ZŠ 

Speciální Tolerance, Praha 9, kde měl opětovné výchovné problémy s neomluvenými 

hodinami a porušováním školního řádu. Po přestěhování rodiny do Lysé nad Labem, 

C. H. nadále navštěvoval ZŠ Speciální Tolerance, kde opakoval osmou třídu.  

 Matku nerespektoval a odmítal chodit do školy. Také odmítal komunikaci, jak 

s matkou, tak s kurátorem pro děti a mládež. Odmítal docházet na ambulantní 

program Střediska výchovné péče U Potoka 3,  PRAHA 9.  

Vzhledem k zvyšujícím se výchovným problémům a nezvládáním výchovy syna, 

podala matka dne 04.05.2009 na Obvodní soud pro Prahu 9 podnět k zahájení řízení o 
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nařízení ústavní výchovy. Dne 02.06.2009 OS pro Prahu 9 přenesl svou příslušnost 

v řízení o nařízení ústavní výchovy na OS pro Prahu 6. Dne 31.08.2009 OS pro Prahu 6 

přenesl svou místní příslušnost na OS v Nymburce ve věci řízení o nařízení ústavní 

výchovy nad mladistvým C. H. V březnu 2009 byl orgán sociálně-právní ochrany dětí 

informován, že ml. C. H. poskytl na Praze 9 v blízkosti metra Vltavská neznámý pachatel 

nejméně ve 3 případech drogu heroin, kterou si ml. aplikoval kouřením.  

Do současné doby je C. H. prošetřován Policií ČR za opakované provinění 

krádeže a neoprávněné držení platební karty a to ve 20 případech.  

Dne 04.12.2009 po vydaném Předběžném opatření nebyl jmenovaný zastižen 

v místě trvalého bydliště, dle sdělení příbuzných nevědí, kde se C. H.  nachází, z tohoto 

důvodu byl téhož dne na OO Policie ČR Lysá nad Labem vyhlášen v celostátním pátrání. 

Na útěku byl do 14. 01. 2010, kdy byl zadržen Policií ČR v Praze. Byl odvezen na 

oddělení DETOX do Psychiatrické léčebny, PRAHA 8 - BOHNICE. Dne 18.01.2010 byl 

převezen do DÚ v Dobřichovicích, odkud opětovně utekl. Poslední útěk byl spáchaný 

dne 28.01.2010 a trval do 02.02.2010. Během svého útěku spáchal několik trestných 

činů a v současné době je závislý na heroinu. V dubnu 2010 byl umístěn, vzhledem 

k trvajícím útěkům, do Výchovného ústavu NOVÉ DOMKY, PŘIMDA, kde je doposud.  

4.4.3 Nezl. M. H.  nar. 15. 04. 1995 

 Navštěvoval Zvláštní školu Litol v Lysé nad Labem. Neměl žádné 

výchovné problémy, jeho prospěch se pohyboval v pásmu průměru.  Dne 28.03.2009 

byly na PČR OŘ Praha IV, MO Pankrác, PRAHA 4 zahájeny úkony trestního řízení ve věci 

trestného činu krádeže, z kterých je důvodně podezřelý ml. M. H. Dne 11.04.2009 byly 

MO PČR Prosek, PRAHA 9 zahájeny úkony trestního řízení ve věci trestného činu 

krádeže a neoprávněné držení platební karty, z kterého je důvodně podezřelý ml. M. H.  

Dne 28.10.2009 byl nezl. Marek zadržen ochrankou v OD Kaufland, ul. Spojovací 

PRAHA 9 při odcizení peněženky a následně předán hlídce Policie ČR MOP Vysočany. 

Dne 13.11.2009 podalo OSZ v Nymburce návrh na uložení trestního opatření. ZC 

123/2009 pro činy jinak trestné krádeže, útok na veřejného činitele. Dne 03.12.2009 

bylo oznámeno, že M. H. byl zadržen pro drobnou krádež v HM TESCO, Praha 9.  
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Skutek byl kvalifikován jako přestupek. Rozsudkem OS v Nymburce v roce 2010 

bylo nezl. uloženo výchovné opatření – dohled probačního úředníka.  

Dne 04.12.2009 po vydaném Předběžném opatření byl jmenovaný zastižen 

v místě trvalého bydliště a byl předán do péče DÚ v Dobřichovicích a následně byl 

umístěn do DDŠ Býchory, kde je do současné doby.  

4.4.4 Nezl. J. H. nar. 05. 11. 2000 

Nezl. navštěvovala ZŠ Speciální J. A. Komenského v Lysé nad Labem. Ve škole do 

listopadu 2009 neměla nezl. žádné výchovné problémy. Pouze bylo evidováno 

11 neomluvených hodin. U nezl. nebyla doposud zjištěna žádná trestná činnost.   

U dívky se nikdy nezjistila trestná činnost. Z jakého důvodu je to zapříčiněno? Je 

zřejmé, že dítě bylo vychováváno v nefunkční rodině, ale na její výchově se oba 

rodičové podíleli minimálně, protože převážnou část jejího dětství byli ve výkonu 

trestu. Dívka si proto nemohla osvojit negativní chování od svých rodičů. K tomuto 

pomohlo i včasné předběžné opatření,  které zamezilo dívce nadále žít v této rodině.  

Dne 04.12.2009 po vydaném Předběžném opatření byla jmenovaná zastižena 

v místě trvalého bydliště, předána do péče DÚ v Dobřichovicích a následně byla 

umístěna DDŠ Býchory, kde je do současné doby.  

Děti měly problémy v psychosociálním vývoji, protože vyrůstaly v rodině 

kriminálníků. V období dospívání se děti věnovaly páchání trestné činnosti a zdržování 

se v sociálních skupinách, kterým jim uspokojovaly všechny potřeby. Děti nerozuměly, 

že loupení, krádeže či zneužívání návykových látek jsou nevhodné. V tomto případě 

nemůžeme odsuzovat děti, ale jejích rodiče, kteří nenaučili své potomky respektovat 

normy a etiku naší společnosti. Rodiče zde selhali a děti vystavěli sociálnímu selhání. 

Výchovné opatření, které vedlo k odebrání dětí, pomohlo pouze dvěma sourozencům. 

Nejstarší dcera si vytvořila svůj vlastní život bez páchání trestné činnosti. Odpoutala se 

od svých rodičů a to napomohlo k vedení řádného života. Dětský domov pomohl 

k zavedení řádného života posledním dvěma dětem. Prostřednímu synovi M.H. ústavní 

výchova nepomohla. Sám si vybral svůj život v kriminálním prostředí a drogové 

závislosti.   
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4.5 Dětský domov se školou Býchory 

 

Obr. č. 1: Hlavní budova v Býchorech 

Během své praxe jsem mohla navštívit několik výchovných ústavu, dětských 

domovů a dětských domovů se školou. Do své praktické části bych chtěla popsat 

dětský domov se školou Býchory. Toto zařízení uvádím z důvodu, že zde jsou umístěny 

děti z mé kasuistiky. 

Dětský domov se školou se nachází v zámečku kousek od Kolína, který se po 

dobu několika let přestavěl, aby se mohl využívat v budoucnu jako vhodné prostředí 

pro výchovu dětí mimo svoji rodinu. Býchory sloužily několik let jako dětský domov se 

školou.  

Děti, které jsou přijaty do tohoto zařízení, mají přiřazený svůj pokoj. V dětském 

pokoji žije, buď samostatně nebo s jedním spolubydlícím. Svůj dětský pokoj si může 

vybavit podle své fantazie a osobními věcmi, které si dovezlo ze svého domova. Dítě 

má v povinnosti si pokoj udržovat v čistotě a v pořádku. Za úklid dítě dostává bodování. 
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Obr. č. 2 Dětský pokoj 

Děti vykonávají povinnou školní docházku přímo v budově dětského domova. 

Jsou vyučovány v malých učebnách. Počet dětí se pohybuje kolem pěti až šesti. 

Některé školní ročníky jsou spojeny z důvodu malého počtu dětí. Vyučovací hodina je 

rozdělena rovnoměrně mezi ročníky. Kantor na začátku vyučovací hodiny rozdělí 

samostatnou práci, kterou žáci vykonávají v tichosti. Posléze se věnuje 15 min. 

jednomu ročníku. Probere s nimi novou učební látku a uloží samostatnou práci. Poté se 

věnuje dalšímu ročníku.  Takto to probíhá celou vyučovací hodinu. Starší děti, které 

mají splněnou základní školní docházku, dojíždějí na střední školu do Kolína. Se 

středními školami má dětský domov se školou uzavřenou dohodu. 

 

Obr. č. 3 Učebna 
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Denní režim začíná v půl sedmé ráno. Děti vstanou a plní hygienické návyky. 

Nasnídají se a odcházejí do školy. Po vyučování mají oběd v jídelně. Poté se děti věnují 

svým povinnostem. Uklízejí pokoj, plní domácí práce ze školy.  

Děti navštěvující střední školy, vstávají dříve a odjíždějí do školy. Stravují se ve 

škole. Po příjezdu do domova, plní stejné povinnosti jako děti, kteří vykonávají základní 

školní docházku. Po splnění povinností děti odcházejí do společné místnosti. Kde 

mohou využívat počítače, hrát společenské hry, poslouchat muziku či hledět na televizi. 

Společenská místnost je určená všem dětem. Do společné místnosti mají zákaz pouze 

ty děti, které nesplnily své povinnosti nebo se dopustily nějakého provinění. Společná 

místnost je využívána do pěti hodin, poté nastává úklid a příprava na večeři.  

     

Obr. č. 4 Společenská místnost – relaxační 

Děti nemusejí pouze navštěvovat společenskou místnost. Během svého volného 

času mohou navštěvovat různé zájmové kroužky. Mohou navštěvovat sbor, taneční 

kroužky, tělocvičnu, keramiku či malování. Mezi dětmi se naleznou i tací, kteří si 

vytvářejí svoje hudební skupiny. Těmto je umožněno využívat hudební zkušebnu. 
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Obr. č. 5 Zkušení místnost 

V náplni práci kurátora pro děti a mládež jsou povinné návštěvy daných ústavů, 

kde jsou umístěni jeho klienti. Návštěvy se uskutečňují čtyřikrát do roka. Tudíž po třech 

měsících. Během této návštěvy kurátor zjišťuje, jak se dítě nebo mladiství chová 

v ústavu. Zda se neobjevují výchovné problémy.  

U dítěte, které nastoupilo do výchovného ústavu, zjišťuje odpovědi na dané 

otázky. Zda dítě zapadlo do kolektivu, jestli již navázal nějaký přátelský kontakt. Jestli 

se již neobjevují výchovné problémy, zda plní své povinnosti a zda dochází ke 

komunikaci s rodiči. 

První kontakt po umístění do ústavu s dítětem je obtížný. Dítě, které bylo 

umístěno do ústavu má negativní chování ke kurátorovi. Jedinec má k dané osobě 

odbor, protože on zařídil umístění do ústavu. Vidí v něm zlo.  

Závěrem bych chtěla uvézt názory dvou dětí, které jsme byly přeřazeny 

z diagnostického ústavu Dobřichovice. 

Názor na Býchory od Jany Havlíčkové:  

V Býchorech jsem si rychle zvykla. Je to tu lepší než v Dobřichovicích, kde jsem 

byla předtím umístěná. Škola mě baví, mám výborné známky. Jsem tady šťastná, tety 
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se ke mně chovají dobře. Můžu jim říct, cokoliv a oni mi umějí pomoci. Také se mi líbí, 

že se mě ptají, jak jsem se měla ve škole. Ráda si s nimi povídám. V Dobřichovicích si 

tety s semnou taky povídaly, ale ne tak často jako tady. Zlepšila se hygienické návyky. 

Už nezapomínám se jít po večeři vysprchovat. V plnění povinnosti jsem na třetím místě. 

Mám plno bodů za úklid v pokoji. Zúčastňuji se také dobrovolnému úklidu 

společenských místností. V ústavě navštěvuji různé kroužky. Ráda zpívám a nejraději 

chodím na „tanečky“. Jedná se o kroužek, kde chodím tancovat, a po celý rok 

nacvičujeme tance a pak s nimi vystupujeme. Zde mám taky kamarádky, jako jsem 

měla v Dobřichovicích. V tomto ústavu jsem nemladší dívka a mám pouze starší 

kamarádky.   

Má to tady nějaké nevýhody?  

Mě se tady moc líbí. Jen mě mrzí, že s semnou tady nemůže být můj nejstarší 

bratr. Moc mi chybí. Chtěla bych ho jet navštívit, ale vím, že to nejde.  

Názor na Býchory od Martina Havlíčka: 

V dětském domově se mi zatím moc líbí. Bydlím na pokoji s chlapcem, s kterým 

si velice dobře rozumím. Nemám zde řádné problémy, tety jsou moc hodné. Osobně 

mám nejraději sociální pracovnici, dobře se mi s ní povídá. Do školy dojíždím na střední 

katolickou školu do Kolína. Učím se na kuchaře a číšníka. Jsem na prvním místě ve sběru 

bodování pokojí. Chodím pomáhat se svojí setrou uklízet společenskou místnost a 

jídelnu. Svůj volný čas trávím, buď na zkušebně, kde se snažím s dívkami skládat písně 

nebo chodím do zpěveckého sboru. Jsem chválen, že mám krásný čas, tak častokrát 

zpívám sóla. Moc mě to baví a jsem rád, že tyto kroužky mohu využít. 

Má to tady nějaké nevýhody?  

Nenaleznu žádné nevýhody. Jsem tady rád. Starší bratr mi chybí, ale jsem rád, 

že jsme oddělený, alespoň spolu neděláme lumpárny. 
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5 DISKUZE 

Kurátor pro děti a mládež je nesdílnou součástí sociálního systému. Je to osoba, 

která se dostává do přímého kontaktu s mladistvými delikventy. Neřeší pouze trestnou 

činnost, ale také se zaobírá na užití alkoholu mládeží, zahálčivým život a šikanou mezi 

dětmi. Je to osoba, která se snaží změnit jejich dosavadní život. Za cíl této práce je 

pomoc mladistvému a dítěti zvládnou jeho náročnou životní situaci, ve které se nalézá. 

Napomoci mu nalézt určitý cíl, který povede k nápravě jedince, ale také následnému 

začlenění do společnosti. Kurátor pro děti a mládež při spolupráci s klientem využívá 

metody sociální práce. Hlavním cílem je zamezit umístění dítěte do ústavu.  

Kriminalita mládeže je považovaná za sociální problém, který se neustále více 

objevuje v naší společnosti. Vlivy, které vedou k příčinám kriminality, jsou zakotvené 

v rodině, ale také v sociálním prostředí a v učení. V práci jsem popisovala rodinu, ve 

které jsou tři potomci umístěné v ústavu. Některé problémy, které dovedly děti do 

ústavu, jsou zakotveny v rodině. Děti již od dětství vyrůstaly v prostředí, kde byla 

zvýšená kriminalita. Děti musely již od raného dětství krást, aby měli něco k jídlu. 

Rodiče děti nikdy nenutili ke kázni a plnění povinností. Nechávali jim volnost. Proto 

děti neměly naučená hygienické návyky a plnění povinností. Zde je vidět, že rodina byla 

nefunkční a bez stanovených pravidel. Z této kasuistiky je patrné, že rodina z větší části 

způsobila sociální vyloučení dětí. Zbytek příčin ke vzniku kriminálního chování je 

zakotven v sociálním prostředí a to hlavně vlivem skupiny. Děti nalézaly uspokojení ve 

svých kamarádech, společně loupili, ale také si zpříjemňovaly volný část užíváním 

návykových látek. Proto se domnívám, že nejen rodina a genetika zapříčiňuje 

patologické chování. Je to také zakotveno ve volném čase a v lidech, který ho tvoří.   

Zaměřila jsem se také na názor těchto dětí, jak se změnil jejich život v dětském 

domově. Děti jsou zde šťastní. Mají přátelé, škola je velmi baví. Během umístění do 

tohoto zařízení se naučily různým sociálním návykům. Jsou rádi, že jsou v prostředí, 

kde je elektrika a teplá voda. Naučily se zde i hygienickým návykům.  

Svoji práci bych doporučovala nejen osobám, které pracují s dětmi anebo se 

připravují na budoucí povolání kurátora pro děti a mládež, ale také osobám, kteří se 

připravují na budoucí rodičovství.  
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ZÁVĚR 

Tato práce je založená na práci kurátora pro děti a mládež a jeho práce s rizikovou 

mládeží. Práci doplňuji příčinami vedoucí ke kriminalitě. Mládež je při svém vývoji  

ovlivňována faktory naší společnosti, před kterými mají malou obranu a nejsou schopni 

se před nimi chránit. Mládež ovlivněná těmito riziky si vybírají špatnou cestu ve svém 

životě. Jejich cesta je odklonem od spořádané společnosti, je to cesta tajemná spojena 

se strastí.  

Cílem mé absolventské práce bylo podrobné zjištění náplně práce kurátora pro 

děti a mládež. Zaměřila jsem se na pracovní nástroje, které jsou využívány při 

každodenní činnosti s klientem. Jedná se o zákony, z kterých kurátor pro děti a mládež 

vychází. U kurátora pro děti a mládeže jsem se také zaměřila na rizikovou mládež. 

Zjišťovala jsem rizika, které mohou vést k sociálnímu vyloučení. Závěrem první kapitoly 

jsem se zaměřila na Probační a mediační službu. Tato služba je nesdílnou součástí při 

spolupráci s kurátorem pro děti a mládež.  

Druhá kapitola je věnována příčinám kriminality mládeže. Danou kapitolu jsem 

začala vysvětlením, co je osobnost. Zmapovala jsem veškeré procesy, které vedou 

k správné socializaci do společnosti. K příčinám kriminality jsem popsala jednotlivé 

vlivy, které působí na jedince od narození, až do dospělosti. Podrobně jsem popisovala 

jakou roli při vývoji jedince hraje rodina, sociální prostředí. Do těchto příčin jsem 

zapojila také sociální učení a sociální vnímání.  

Praktickou část jsem stavěla na spisové dokumentaci, s kterou jsem se nejvíce  

dostala do kontaktu při vykonávání odborné praxe. Do této části jsem zapojila pro 

zajímavost i projekt SIDRO, s kterým jsem se dostala do kontaktu. Tento projekt zjišťuje 

situaci dítěte v rodině. Další materiály, které se nalézají v praktické části mé 

absolventské práce jdou v těsném spojení s prací kurátora pro děti a mládež. Zde 

popisuji výchovnou komisi a soudní řízení, kterých jsem se osobně zúčastnila.  
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Závěr praktické části obohacuji kasuistikou o rodině, kterou doplňují 

poznámkami z teoretické části. Zapojila jsem zde i dětský domov se školou Býchory, 

kde se nalézají děti z mé kasuistiky. Pro zajímavost jsem uvedla i jejich názory na 

pohled tohoto zařízení.  
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SUMMARY 

Criminality of Children and the Scope of Children Probation Officer´s 

Work  

The reasons for this topic selection was my long-term practice in social and 

health welfare department in the children probation’s office in the town hall Lysá nad 

Labem.  During my practical training I gained relevant and detailed information about 

the profession of a probation officer, as well as I obtained work experience and many 

interesting findings resulting from work with the youth at risk.  

The main objective was to define the scope of work of children´s probation 

officer. The secondary objectives were to describe the causes of crime and acquaint 

myself with the most important laws related to this topic.   

In the first part of my assignment I focused my attention on the scope of work 

activities of a children’s probation officer in the detail. I mentioned the different tools 

of his work.  The individual laws, such as family law, social protection of children law 

etc.  belong to these tools. In the theoretical part I was also involved in the work 

activities with the youth at risk. A children´s probation officer gets in touch with this 

age category daily.  I was also focused on the methodology of social work and 

probation and mediation service. 

In the second part I described the causes of criminal behaviour. I aimed at the 

development of personality, personality disorders, the effects of social environment 

(school, family), social learning and social perception. 

 I added one case history to the practical part.  I described here the methods of 

work with the problem family called SIDRO (Czech abbreviation for Situace dítěte v 

rodině). The case history reports about children who had school problems associated 

with the crime. From birth children lived with their parents in a family house in Lysá 

nad Labem. They were involved in committing crimes together with them. Therefore 

the parents were sentenced to prison repeatedly and custody of children was granted 

to the grandfather.   As the result of his insufficient care children were placed in the 
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diagnostic institution. Then their placement to other social care institutions followed. 

In general, this case history shows the negative impact of an inadequate family pattern 

on the future life of children and adolescents. 

Key words: children´s probation officer, personality of a child, personality of an 

adolescent, family in crisis, juvenile delinquency. 
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