
 

 

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní 

škola Mills, s.r.o. 

Čelákovice 

 

 

 

 

 

Ochrana dítěte před 

násilím, zneužíváním a 

zanedbáváním 

Sociální práce 

 

 

 

Vedoucí práce: ThDr. et. Mgr. Ladislava Marešová      Vypracovala: Jaroslava Burianová 

 

 

 

Čelákovice, 2012 

 



- 2 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čestné prohlášení  

Prohlašuji, že jsem absolventskou práci vypracovala samostatně a všechny 

použité písemné i jiné informační zdroje jsem řádně ocitovala. Jsem si vědoma, že 

doslovné kopírování cizích textů v rozsahu větším, než je krátká doslovná citace, je 

hrubým porušením autorských práv ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., je v přímém 

rozporu s interním předpisem školy a je důvodem pro nepřipuštění absolventské práce 

k obhajobě.  

  

       

V Čelákovicích, 26.4. 2012                                            Jaroslava Burianová 

 

 

 



- 3 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Ráda bych poděkovala mé vedoucí práce ThDr. et. Mgr. Ladislavě Marešové za 

důležité připomínky a cenné rady, které mi poskytovala při konzultacích v průběhu 

zpracování této absolventské práce. Též děkuji Všem pracovníkům Magistrátu města 

Mladá Boleslav,odboru sociálních věcí,  oddělení sociálně právní ochrany dětí – sociální 

prevence, kde jsem vykonávala svou dlouhodobou praxi a kteří mi pomohli při 

zpracování této práce. 

 

 

 



- 4 - 

 

 

OBSAH 

Úvod ………………………………………………………………………………………………………………... 6          

1 Cíle práce…………………………………………………………………………………………………………….9 

1.1Hlavní cíl……………………………………………………………………………………………………. 9 

1.2Dílčí cíle…………………………………………………………………………………………………….. 9 

1.3 Výzkumné metody……………………………………………………………………………………. 9 

2  Teoretická část………………………………………………………………………………………………... 10 

2.1  Postavení dítěte v rodině…………………………………………………………………………... 10 

 2.1.1  Funkce rodiny, naplnění potřeb dětí……………………………………………………… 10 

 2.1.2  Ohrožená, nefunkční rodina………………………………………………………………….. 12 

 2.1.3  Zanedbávání dětí…………………………………………………………………………………….13              

 2.1.4   Tělesné a psychické týrání……………………………………………………………………… 14 

 2.1.5  Sexuální zneužívání ………………………………………………………………………………. 16 

 2.1.6  Zvláštní formy týrání a zneužívání ………………………………………………………… 17 

2.2  Systém sociálně-právní ochrany dětí v České republice ……………………………. 18 

 2.2.1  Současné právní ukotvení SPO ……………………………………………………………… 19 

 2.2.2  Subjekty participující na SPO ………………………………………………………………... 23 

 2.2.3  Role sociálního pracovníka na odboru sociálně-právní ochraně dětí....... 28 

2.3   Sociálně-právní ochrana dětí na Magistrátu v Mladé Boleslavi ………………... 33 

 2.3.1  Poradenství a metody práce………………………………………………………………….. 36 



- 5 - 

 2.3.2 Následná péče ……………………………………………………………………………………… 38 

 2.3.3  Spolupráce s dalšími institucemi v oblasti sociálně-právní ochrany dětí… 39 

3 Praktická část………………………………………………………………………………………………..... 43 

3.1 Dotazníkové šetření …………………………………………………………………………………… 43 

 3.1.1  Zadávání dotazníků……………………………………………………………………………… 44 

 3.1.2 Charakteristika zkoumaného souboru…………………………………………………… 46 

 3.1.3   Vyhodnocení dotazníkového šetření……………………………………………………… 47 

    3.1.4.   Závěrečné shrnutí……………………………………………………………………………… 58 

4 Diskuse…………………………………………………………………………………………………………..... 61 

Závěr…………………………………………………………………………………………………………………... 63 

Resumé……………………………………………………………………………………………………………….. 66 

Bibliografie............................................................................................................... 68 

Přílohy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 6 - 

 

ÚVOD 

„Ledacos může být v životě pokaženo a narušeno, že v něčem uděláme chybu, že 

ne všechno se vždycky povede – ale že nikdy není docela pozdě, abychom se 

s upřímným odhodláním nepustili do nápravy. Jestliže nehledáme vinu jen u těch 

druhých a ve svém okolí, ale zpytujeme také své svědomí a přijmeme svůj díl 

odpovědnosti, už jsme zpravidla vykročili správným směrem po cestě nápravy“. 

[Matějček, Dytrych, 1999, str. 136] 

Téma absolventské práce „Ochrana dítěte před násilím, zneužíváním a 

zanedbáváním“jsem si zvolila na základě mého dlouhodobého zájmu o uvedenou 

oblast, a to nejen v rovině teoretických konceptů a východisek, ale i v rovině praktické 

aplikace v rámci mé odborné praxe. Po ukončení studia bych velmi ráda profesně u 

agendy sociálně právní ochrany dětí působila i nadále. Absolventská práce je pro mne 

tedy výzvou, příležitostí k odbornému i osobnímu růstu, získání nových teoretických i 

praktických poznatků, jakož i možností seznámení se s různými odborníky, kteří se 

sociální ochraně dětí věnují. Má absolventská práce vychází ze studia odborných 

pramenů, které uvádím v seznamu použité literatury, opírá se o verifikovaná, validní, 

aktuální data a poznatky odborné veřejnosti.  

Téma zanedbávaných, týraných a zneužívaných dětí je velice široké, velmi 

obtížně ho lze obsáhnout na omezeném počtu stran. Téma je studnicí provázaných 

problémů, které spolu úzce souvisí a mnohdy se obtížně rozplétají. Děti, které jsou 

takto ze strany svých rodin dlouhodobě poškozovány, si do života nesou výrazné 

psychické, mnohdy i fyzické jizvy, které způsobují značné následky nejen pro ně 

samotné, ale i pro společnost. Týrání je doprovázeno ztrátou kontroly dítěte, které má 

pocit, že nemůže ovlivňovat to, co se s ním děje. Pokud je ohrožení mimo něj, nemůže 

ho ani předvídat. Aby týrání mohlo lépe předvídat, s týrajícím rodičem se ztotožní a 

bude trestat samo sebe. Týrání pak chápe jako logický a spravedlivý důsledek své 

vlastní viny a ne špatnosti rodiče. Oběti týrání se v důsledku sníženého sebevědomí a 

menší schopnosti sebe prosazení snáze mohou stát např. obětí šikany v dětském 
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kolektivu nebo pak na pracovišti. Není bohužel výjimečné, že některé příběhy skončí 

sebevraždou dítěte. Z hlediska společenských následků se pak jedná zejména o sklon 

k asociálnímu chování v dospívání a s ním spojené trestné činnosti v dospělosti. Tyto 

negativní zkušenosti, vzorce chování mohou být následně přenášeny do dalších 

generací. 

Absolventská práce je členěná na teoretickou a praktickou část. V teoretické 

části jsou předmětem zpracování nejprve rodiny problémové, kde se již objevila 

některá z poruch funkcí rodiny, dále rodiny dysfunkční mající závažné poruchy a 

v krajním případě rodiny a funkční. K celistvosti tématu uvádím i důležitost funkčních 

rodin, jejich stěžejní funkce, které zajišťují dítěti zdravé rodinné prostředí, zázemí a 

jeho celoživotní prospěch. Rodina v kulturních poměrech 21. století ztratila mnohé 

funkce, které jí dříve byly vlastní, přičemž mimořádného významu nabyly dvě funkce, 

které jsou nepochybně zásadní a rozhodující, totiž přinášet citové uspokojení všem 

svým členům a připravit dítě pro život v dané společnosti. V návaznosti na téma 

postavení rodiny ve společnosti se dále zabývám systémem sociálně právní ochrany 

v České republice, uvádím nosné právní pilíře této agendy a vymezuji poskytovatele 

služby sociálně právní ochrany dětí. Významnou součástí teoretické části práce je 

kapitola sociálně právní ochrany dětí na Magistrátu v Mladé Boleslavi, kdy provádím 

depistáž poskytovaných služeb a zaměřuji se na stěžejní úkoly, povinnosti sociálního 

pracovníka vykonávajícího sociálně právní ochranu dětí.    

Praktická část absolventské práce vychází z uvedených teoretických konceptů, 

jež jsou nosným kamenem pro mé výzkumné šetření. Využívám zde kvantitativní 

metodu dotazníku, pomocí níž sleduji úroveň informovanosti o problematice násilí, 

zneužívání a zanedbávání dětí, jakož i eventuelní osobní zkušenost s těmito 

negativními jevy v rodině u žáků základních škol. Cílovou skupinou respondentů jsou 

žáci 3. tříd na 2 vybraných základních školách v Mladé Boleslavi.  

Hlavním přínosem této práce je komplexní zmapování oblasti zneužívaných, 

zanedbávaných dětí a násilného chování vůči nim. Čtenář může prostřednictvím mé 

absolventské práce do tématu odborně nahlédnout, použít jej jako odborný pramen ke 

studiu. Práce je podložená ověřenými poznatky ze strany odborníků, kteří se zmíněné 
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oblasti dlouhodobě, rozsáhle věnují, a to jak v rovině teoretické, tak i jako 

profesionální odborníci i v reálném životě (psychologové, psychiatři, sociální 

pracovníci, učitelé, policie aj.). Jelikož je tématem práce ochrana dětí před 

patologickými jevy, zkoumala jsem v praktické části práce informovanost dětí, jejich 

schopnost praktického využití získaných informací o problému a osobní zkušenosti 

s násilím v rodině. Práci je rovněž možné využít jako východisko pro další, hlubší 

empirické zkoumání. 
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1 Cíle práce 

 

1.1 Hlavní cíl absolventské práce je: 

 zjištění míry informovanosti žáků 3. tříd základních škol o násilí, týrání, 

zneužívání a zanedbávání dětí 

1.2 Dílčí cíle jsou: 

 charakteristika problematiky týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí 

 deskripce práce sociálního pracovníka na odboru sociálně-právní ochrany dětí 

v Mladé Boleslavi 

 charakteristika škol a tříd, ve kterých bude zkoumání realizováno 

1.3 Výzkumné nástroje: 

 práce s literaturou 

 dotazníkové šetření 
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2 Teoretická část 

2.1 Postavení dítěte v rodině 

             Dítě se přirozeně rodí a vyrůstá v rodině. Do života je poměrně málo vybaveno 

vrozenými vzorci chování, o to víc je však schopno vrozeně se adaptovat na podmínky, 

v nichž od narození žije a učit se všemu, co pro svůj život potřebuje. Lidská schopnost 

adaptace a učení je nesmírná. Přirozeným rámcem pro toto učení je rodina. A to, čemu 

se dítě naučí, je v podstatě určováno působením rodiny. Procesem, v němž toto 

základní působení rodiny probíhá, je socializace dítěte. Socializací označujeme 

přetváření a vývoj člověka, rozvoj jeho osobnosti působením sociálních vlivů i vlastních 

činností, kterými na tyto vlivy reaguje, vyrovnává se s nimi, mění je a zvládá. Kvalita 

rodinné péče je rozhodujícím činitelem ve vývoji a při utváření osobnosti dítěte. 

2.1.1 Funkce rodiny, naplnění potřeb dětí 

Rodina coby instituce vznikla na počátku lidských dějin jako ochranné 

společenství, které chrání před vnějším nebezpečím. Sloužila rovněž po tisíce let jako 

prostředek k předávání základních duchovních a materiálních hodnot. Rodina tradičně 

existovala v prostředí širšího společenství složeného z blízkých a vzdálených 

příbuzných, příslušníků stejného rodu. Tyto vazby pak zaručovaly ochranu a výchovu 

dětí v případech, kdy se o ně nemohli postarat vlastní rodiče. Historicky byla rodina i 

místem vzdělávání, dílnou, kde dítě získávalo základní pracovní a řemeslné dovednosti. 

Rodina prochází mnohými proměnami, avšak její ústřední rolí zůstává ochrana a 

výchova dětí.  

1. Reprodukční funkce (biologicko – reprodukční) 

Tuto funkci je možné chápat jako primární, zabezpečuje uspokojení 

biologických potřeb členů rodiny. Ne vždy musí být spjata přímo s rodinou, je však 

zřejmé, že nejde jen o to, přivést dítě na svět, ale také mu zajistit potřebné podmínky 

pro jeho život a další vývoj. 
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2. Ekonomicko-zabezpečovací funkce 

Tato funkce se vztahuje stejně tak na děti, jako na všechny členy rodiny. Dříve 

byla velice důležitá její výrobní složka. Ačkoli je rodina v současné době již zcela závislá 

na výrobní činnosti společnosti a je tedy spíše spotřební jednotkou [Giddens, 2003], 

stále si udržuje určité prvky „výroby“, za něž můžeme považovat vnitřní činnost 

domácnosti jako úklid, vaření a další nutné domácí činnosti. 

3. Emocionální funkce 

Touto funkcí je poskytování citového zázemí, pocitu bezpečí a jistoty svým 

členům. Při trvalém neuspokojování potřeby lásky, pozornosti a uznání ze strany rodičů 

vůči dítěti u něho může dojít k psychické deprivaci. Ta se pak může projevit 

v destruktivním chování vůči všemu hodnotově odlišnému, neschopností spolupráce či 

slabé vůle jedince. [Matějček, 1994] 

4. Výchovná a socializační funkce 

Rodina je dynamický systém vzájemných interakcí, vztahů a vzájemné 

provázanosti. Chování každého člena v rodině ovlivňuje všechny ostatní. „Porucha 

v jednom prvku či v jedné části systému se nutně projeví ve funkci celku“. [Dytrych a 

Matějček, 1999, s. 132].   

Rodinu lze charakterizovat jako místo vzájemného uspokojování potřeb. 

Matějček formuluje pět hlavních psychických potřeb dítěte v rodině: 

1. Potřeba určitého množství, kvality a proměnlivosti vnějších podnětů.  

2. Potřeba určité stálosti, řádu a smyslu v podnětech. 

3. Potřeba prvotních citových a sociálních vztahů, tj. vztahů, k osobám prvotních 

vychovatelů. 

4. Potřeba identity, tj. potřeba společenského uplatnění a společenské hodnoty. 

5. Potřeba otevřené budoucnosti neboli životní perspektivy. 
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2.1.2 Ohrožená, nefunkční rodina 

Na základě již zmíněných funkcí rodiny se definuje nefunkční rodina jako rodina, 

která neplní některou nebo všechny z již uvedených funkcí, kromě biologické. 

“Dlouhodobé sledování dětí vyrůstajících bez rodičovské lásky nezvratně prokazuje, že 

tyto děti trpí duševními poruchami ve smyslu depresivních a úzkostných poruch nebo 

závislostí na návykových látkách častěji než děti, které zkušenost smysluplného 

laskavého vztahu s dospělou autoritou měly“. [Poethe, 1999, s. 25] 

Neuspokojování psychických potřeb může vést k psychické deprivaci. Deprivace 

bývá definována jako dlouhodobé neuspokojování odůvodněných potřeb. Langmeier, 

Matějček definují deprivaci jako výsledek životní situace, kdy dítěti nejsou 

uspokojovány jeho základní psychické potřeby v náležité míře a po určitou, dosti 

dlouhou dobu.[Langmeier, J. Matějček, Z., 1974]. Takováto situace znamená pro dítě 

samozřejmě ohrožení jeho duševního zdraví a celého dalšího duševního vývoje. 

Společným prvkem tohoto duševního strádání je hluboký pocit nejistoty a špatně 

vytvořené vědomí vlastní osoby. Duševním strádáním nemusí však být postiženi jen 

děti vyrůstající bez mateřské péče nebo v dětských domovech apod. Citové ochuzení 

hrozí všude tam, kde je dítě rodině „ na obtíž“, kde mu není prokazována láska, zájem 

nebo kde nejsou brány ohledy na jeho potřeby. Hrozí i tam, kde je výchova v rodině 

sice „rozumná“, ale jen knižní, chladná, bez citu… 

Důvody nefunkční rodiny mohou být různé: 

1. Rodiče se nemohou o dítě postarat: 

- rodiče nežijí, nebo jsou ve výkonu trestu, mohou být dlouhodobě mimo 

domov ze studijních či pracovních důvodů, příčinou může být i postižení 

rodiče (invalidita), nemoc rodiče či dítěte 

- např. z důvodu přírodní katastrofy, kdy došlo k devastaci rodinného 

zázemí, prostředí (povodně, zemětřesení); nasazení do války; nutnost 

opustit zemi z důvodů pronásledování, epidemie… 

- z důvodu nezaměstnanosti, bídy, velkého počtu dětí 

- rozvodem došlo k rozpadu rodiny 

- zbavením rodičovských práv – umístění dítěte do ústavní péče 
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- rodič – otec neví, že je rodičem-otcem 

 

2. Rodiče se nechtějí o dítě postarat: 

- rodič je disharmonická osobnost s rysy psychopatie, maladaptace; 

alkoholik; drogově závislý jedinec; gambler atd. 

- dítě je nechtěné 

Jde o sociálně osiřelé děti, ohrožené vlastním rodinným prostředím. 

 

3. Rodiče se neumí o dítě postarat: 

- věk a nezralost rodiče (adolescentní rodič či naopak starý) 

- neschopnost vyrovnat se se zvláštními situacemi jako je např. narození 

dítěte mimo manželství; dítě s postižením; dítě v náhradní péči 

- neschopnost přijmout určité společenské normy – rodič s mentálním či 

jiným postižením 

2.1.3 Zanedbávání dětí 

Zanedbávání se charakterizuje jako nedostatek péče, způsobující závažné 

ohrožení vývoje dítěte nebo nebezpečí pro dítě. Jiné definice zase označují 

zanedbávání jako neuspokojování bazálních potřeb, kdy jsou oběti vystavovány hladu, 

zimě, nepořádku a kdy může jít také o zanedbání ochrany a lékařské péče. 

Tělesné zanedbávání spočívá v selhání při zabezpečení tělesných potřeb dítěte 

(tj. výživa, ošacení, zdravotní péče, přístřeší či ochrana před nějakým ohrožením). 

Citové zanedbávání se vyznačuje selháním citových potřeb dítěte, kdy mu je odepíráno 

naplnění potřeby něžného kontaktu, mazlení a potřeby být milováno.  

            K dalším druhům zanedbávání řadíme zanedbávání vzdělání, zanedbávání 

v oblasti zdravotní péče, nedostatečný dohled. „Krajními případy zanedbanosti jsou ty, 

kdy je dítě izolováno od lidské společnosti“.  [J. Dunovský, J. Dytrych, Z. Matějček, 

1995,  s. 88] 

Činitele, přispívající k zanedbávání dítěte v rodině, můžeme rozdělit na: 
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 vnější – tj. ekonomická a kulturní úroveň rodiny, její celkové postavení ve 

společnosti 

 vnitřní – tj. psychika a celková osobnost jeho primárních vychovatelů 

 kombinace vnitřní a vnější  

Charakteristickým projevem všeobecného zanedbávání dítěte je: 

 trvalý hlad, nedodržení základních pravidel hygieny,  

 chronická únava a ospalost dítěte, 

 nevhodné, zapáchající a znečištěné oblečení, 

 časté pozdní příchody do školy,  

 sklony k sebepoškozování,  

 projevy neurotického chování, 

 poruchy řeči a příjmu potravy, 

 poruchy růstu, vývoje, retardace, 

 zdravotně závadné podmínky v domácnosti s dítětem (odpadky, chladno, 

plíseň, tma..), 

 situace, kdy dítě přejímá zodpovědnost za péči o své sourozence či další děti, 

 nedostatečný dohled nad dítětem, ponechání dítěte bez dozoru v domácnosti, 

pobyt na ulici v neobvyklých hodinách, nevyzvednutí dítěte z kolektivního 

zařízení 

 nedostatečná kultivovanost chování, citová lhostejnost, obdiv k radikálním 

politickým hnutím atd. 

 

2.1.4 Tělesné a psychické týrání 

Tělesné týrání 

„Tělesné týrání je tělesné ublížení dítěti anebo jeho nezabránění, popřípadě 

nezabránění utrpení dítěte, včetně úmyslného otrávení nebo udušení dítěte, a to tam, 

kde je určitá znalost či důvodné podezření, že zranění bylo způsobeno anebo že mu 
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vědomě nebylo zabráněno“. [Špeciánová, 2003, s.20 - Zdravotní komise Rady Evropy, 

1992]. Jde o takové chování, které dítěti způsobuje bolest a fyzické ohrožení. 

Psychické týrání     

Zahrnuje chování, které má závažný negativní vliv na citový vývoj dítěte a vývoj 

jeho chování. Může mít formu verbálních útoků na sebevědomí dítěte, opakovaného 

ponižování dítěte či jeho zavrhování, kdy je dítě vystavováno závažným domácím 

konfliktům, je násilně izolováno, omezováno anebo kontrolováno s cílem vyvolat pocit 

strachu a citového ohrožení. Může být podrývána sebedůvěra a sebevědomí dítěte 

opakovaným podceňováním anebo urážením, například tehdy, když dítě za nějaký 

prohřešek musí zvlášť potupným způsobem odprošovat a odčiňovat svoje jednání. 

Psychickým týráním může být také to, když rodiče dítěti vyhrožují, že je opustí, dají do 

dětského domova, dítě je už nikdy neuvidí a už nikdy ho nebudou mít rádi. Dítě může 

být psychicky týráno i tehdy, když agrese není cílena přímo proti němu, ale projevuje 

se mezi rodiči navzájem. Dále sem patří i případy, kdy rodiče kladou na dítě 

nepřiměřené nároky na jejich výkony, především ve školní oblasti.                                                                                          

Charakteristické projevy  tělesného a psychického týrání: 

- poranění vzniklé důsledkem bití, popálení, opaření 

- větší nebo menší zanedbanost 

- nedostatečné rozvinutí jeho schopností ve všech oblastech života 

- změna chování, pasivita, skleslost, úzkost, ustrašenost, dítě se snadno 

rozpláče, nízká sebedůvěra, sebehodnocení. Jindy se do popředí dostává 

neklid, agresivita 

- výkyvy ve školním prospěchu 

- dítě má pocit nelásky, nezájmu, nevšímavosti rodičů 

- problémy v jednání s lidmi, ve vztazích, časté poruchy chování- lhaní, 

útěky z domova 

- psychosomatické obtíže nejrůznějších projevů – bolesti hlavy, bříška, 

různé ekzémy, „nevysvětlitelné“ teploty. Běžné jsou poruchy soustředění, 

spánku, noční děsy, pomočování 

- poruchy příjmu potravy, deprese 
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- projevují se tendence stát se obětí psychického týrání i nadále, v dalších 

vztazích, ať už výběrem partnerů, kteří je obdobně jako rodiče také týrají 

anebo mohou oni naopak aktivně psychicky týrat své partnery, děti 

2.1.5 Sexuální zneužívání 

Pohlavní zneužívání je nepatřičné vystavení dítěte pohlavnímu kontaktu, 

činnosti či chování. Zahrnuje jakékoliv pohlavní dotýkání, styk či vykořisťování dítěte 

kýmkoliv, komu bylo dítě svěřeno do péče anebo kýmkoliv, kdo dítě zneužívá. Může jít 

o osahávání, masturbaci před dítětem, orální nebo anální styk, soulož. Sexuální zneužití 

znamená také vyprávění vysloveně sexuálních obsahů nebo předkládání 

pornografických obrázků či filmů. Zneuživatel si ve většině případů vynucuje 

mlčenlivost dítěte psychickým vydíráním, vyhrožováním nebo různými odměnami či 

tresty. „Dítě je tímto chováním dospělého natolik vyvedeno z míry, že přestože není 

zpravidla použitá hrubá fyzická síla, dítě o svém utrpení mlčí, snad proto, že mnohdy 

reakce okolí jsou ještě horší než čin sám“. [J. Dunovský, J. Dytrych, Z. Matějček a kol., 

1995, s. 71] 

Sexuální zneužití se dělí na bezdotykové (bez tělesného kontaktu) a dotykové (s 

tělesným kontaktem). Do bezdotykové formy sexuálního zneužívání patří zejména 

exhibicionismus, kdy dospělý často upřednostňuje jako cíl této své aktivity děti a 

ukazuje své genitálie, obscénní telefonické hovory, vystavení dítěte pornografickým 

časopisům nebo záznamům, přinucení dítěte k obnažení a fotografování, 

znepokojování, zneklidňování dítěte slovními výpady nebo tisknutím k sobě či 

poplácáváním po zadku, pokud toto chování dospělého má sexuální podtext – 

harassment. Do dotykové formy sexuálního zneužívání spadá obtěžování jako sexuální 

útok, kdy je dítě dospělým líbáno, obtěžováno a osaháváno na erotogenních zónách a 

je velmi často provázeno slovním obtěžováním. Sexuální útok, kdy se dospělý a za užití 

síly a často při obraně oběti, dotýká erotogenních zón dítěte, mazlí se s dítětem a 

poškozuje ho, že do něj vniká např. prstem, jazykem nebo předměty nebo po dítěti 

žádá např. masturbaci penisu rukou nebo se může pokusit o styk mezi stehna – tzv. 

intrafemurální pohlavní styk. Znásilnění, kdy jde o vynucené vniknutí do vagíny, 

konečníku nebo úst dítěte penisem. Incest, který je definován obecně jako sexuální 
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aktivita mezi dvěma osobami, kterým není dovoleno zákonem uzavřít sňatek. Komerční 

sexuální zneužívání, které může mít podobu dětské prostituce, dětské pornografie a 

obchodu s dětmi za účelem sexuálního zneužití. Sexuální útok s následkem smrti. 

Pachatelé sexuálního zneužívání dětí jsou většinou muži. Existují ale i případy, 

kdy dítě zneužívá žena. Většinou jedná o lidi přímo z rodiny nebo o ty, kteří dítě znají ze 

svého okolí. Příčiny sexuálního zneužívání jsou různé a stejně tak rozmanité jsou i 

spouštěcí podněty takových činů. Někdy to může být dlouhá sexuální abstinence 

zapříčiněná partnerskými konflikty nebo nemoc, delší pobyt mimo domov – služební 

cesty, někdy i neschopnost najít si vhodného partnera pro sexuální uspokojení. Jindy se 

sexuální agresor cítí nespokojen s dosavadním životem a touží po změně a dítě ho 

začne sexuálně přitahovat. Jsou případy, kdy to zkusí jednou a uvědomí si, že 

překračuje jistou hranici, ale jiný v tom najde zalíbení a nemůže přestat. Další z mnoha 

možných příčin, proč dospělý sexuálně zneužije dítě, jsou jeho sexuální úchylky, 

deviace (pedofilie, sadismus, masochismus, exhibicionismus, voyeurismus..atd.), 

psychopatie nebo ještě vážnější psychické onemocnění.                                                                                                                           

Ohrožené jsou především děti, které nemají dostatečné a potřebné informace o 

sexuálním chování obecně, o svém těle a které např. nevědí, jak by se měly v případě 

sexuálního útoku nebo obtěžování chovat. Patří sem i děti, psychicky deprivované a 

zanedbávané, kdy na ně rodiče nemají čas a nevědí, s kým a jak tráví svůj volný čas. 

Velmi ohrožené jsou děti mentálně retardované. Tady se pachatel spoléhá na to, že 

takové děti nebudou schopny rozpoznat, co se s nimi dělo a že jejich případnému 

svědectví nebude přikládána taková vážnost. Rizikové jsou i děti, jejichž matka je delší 

dobu mimo domov – opakované hospitalizace v nemocnici, pravidelné noční směny, 

časté několikadenní služební cesty atd.  Ohrožené mohou být i malé děti ponechané 

bez dozoru nebo svěřené na hlídání neznámé osobě.                                                                                                                                                                    

 

2.1.6 Zvláštní formy týrání a zneužívání 

Do této skupiny lze zařadit systémové týrání, organizované zneužívání dětí, 

rituální zneužívání a sexuální turismus. 
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Systémové týrání se označuje také jako druhotné ubližování (sekundární viktimizace).          

Po prvním traumatu, poranění či poškození dítěte následuje toto druhotné týrání právě 

těmi, kteří by měli dítě chránit po útoku. Může jít například o případy, kdy dítě prožívá 

opakovaný policejní výslech či lékařské prohlídky a tím jsou opětovně vyvolávány 

traumatické zážitky z minulosti. Organizované zneužívání dětí představuje případy svojí 

organizovaností přesahující hranice města, země či kontinentu. Do této skupiny se řadí 

dětská pornografie, prostituce a nové obchody, v nichž figurují děti jako zboží – ilegální 

mezinárodní osvojení, dětská práce, vraždy dětí ulice za účelem prodeje jejich 

orgánů..atd. Rituální zneužívání je definováno jako takové zacházení s dětmi, které se 

uskutečňuje v souvislosti s nějakými symboly, jež mají náboženskou, magickou či 

nadpřirozenou charakteristiku a jsou součástí nějakého organizovaného společenství. 

Provozování takových aktivit nebo vzývání těchto symbolů je též užíváno k nahnání 

strachu dětem. Sexuální turismus v praxi znamená, že cizinci přijíždějí do cizí země již 

se záměrem vyhledat dítě ke svému sexuálnímu uspokojení. 

Syndrom týraného, zneužívané a zanedbávaného dítěte je v anglosaské 

literatuře označován zkratkou CAN (Child Abuse and Neglect). Je to soubor 

nepříznivých příznaků v nejrůznějších oblastech stavu a vývoje dítěte i jeho postavení 

ve společnosti, především v rodině. Soubor těchto příznaků je výsledkem převážně 

úmyslného ubližování dítěti, způsobeného nejčastěji jeho nejbližšími, hlavně rodiči. 

Společné pro syndrom CAN je to, že jeho jednotlivé formy jednání či chování jsou 

v dané společnosti považovány za nepřijatelné a společnost k nim přistupuje odmítavě. 

Anglosaská literatura rozlišuje též syndrom CSA (Child Sexual Abuse), tj. syndrom 

sexuálně zneužitého dítěte. Vyznačuje se takovými symptomy, jako jsou například 

nízká sebeúcta, poruchy spánku, strach, deprese, delikvence, sexuální dysfunkce a 

zneužívání jiných.   [J. Dunovský, J. Dytrych, Z. Matějček a kol., 1995] 

2.2  Systém sociálně-právní ochrany dětí v České republice 

Sociálně-právní ochrana dětí byla prvně institucionalizována koncem roku 1863, 

kdy došlo k vydání říšského zákona domovského č. 105 říšského zákoníku. O pět let 

později na něj navázal zemský zákon chudinský pro Čechy č.59 zemského zákoníku. 

Tyto zákony jako jedny z prvních obsahovaly opatření veřejné správy ve prospěch 
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sociálně slabých jedinců a také vymezovaly léčení chudých, výživu a výchovu chudých 

dětí i péči o zanedbané děti v zařízeních pro jejich nápravu. Po 1. světové válce uznával 

československý stát stále více záslužnou činnost komisí péče o mládež. Hlavní město 

Praha mělo od r.1924 dokonce svůj Ústřední sociální sbor a Ústřední sociální úřad. 

Nacistickou okupací, v roce 1938, se sice péče o opuštěné a potřebné děti otřásla 

v základech, ale dočkala se osvobození naší vlasti a konce války s nadějí dalšího 

rozvoje. Po roce 1945 byl vývoj ochrany dětí poznamenán změnou politických a 

společenských podmínek. Zákon vycházel z mylných představ, že změnou poměrů 

odpadnou příčiny ohrožení dětí, k nimž dochází přímo v rodinách a že všichni občané 

se stanou odpovědnými rodiči svých dětí a definoval sociálně-právní ochranu jen jako 

výkon hromadného poručenství a opatrovnictví. V případech, kdy bylo nutné dítě 

umístit do náhradní péče mimo jejich vlastní rodinu, bylo preferováno umístění dětí 

zásadně do péče kolektivní. Zákon o rodině z roku 1964 umožnil již bez omezení svěřit 

dítě do výchovy i jiného občana než rodiče a později pak otevřel cestu i k řadě 

experimentů tzv. velkých rodin, ať už žijících individuálně nebo soustředěných do 

dětských vesniček. Zákonem č. 1/1969 Sb. sociálně-právní ochrana dětí přešla do 

působnosti nově zřízeného ministerstva práce a sociálních věcí. V roce 1973 byl vydán 

zákon o pěstounské péči, který náhradní rodinnou péči ucelil. V roce 1975 byl přijat 

zákon o sociálním zabezpečení, který upravil sociální péči o různé skupiny obyvatel. 

Byla sem zahrnuta i sociálně-právní ochrana jako jedna ze služeb sociální péče. 

Usnesení vlády z roku 1995 ukládalo oddělit úpravu ochrany dětí a jejich poměrů 

v předpisech soukromoprávní povahy od úpravy ochrany státem. Přitom bylo třeba 

reagovat na mezinárodní smlouvy, kterými byla Česká republika vázána, zejména na 

Úmluvu o právech dítěte, ale i další mezinárodní dokumenty vztahující se k postavení 

dítěte. [Novotná, Burdová, Brabenec, 2000] 

2.2.1. Současné právní ukotvení SPO                                        

Za nejvýznamnější mezinárodněprávní dokument v této oblasti můžeme 

považovat Úmluvu o právech dítěte. Pro Českou a Slovenskou Federativní Republiku 

vstoupila v platnost 6. února 1991.  „Blaho dítěte“ je uvedeno v Úmluvě o právech 

dítěte v čl. 3, kde se smluvní státy zavazují dítěti zajistit takovou ochranu a péči, která 

je nezbytná pro jeho blaho. Zároveň také zavazuje smluvní strany Úmluvy brát ohled 
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na práva a povinnosti jeho rodičů, zákonných zástupců nebo jiných jednotlivců právně 

za ně odpovědných.  V čl. 19 Úmluvy o právech dítěte je smluvním státům uložena 

povinnost činit všechna potřebná zákonodárná, správní, sociální a výchovná opatření 

k ochraně dětí před jakýmkoli tělesným, duševním násilím, urážením nebo 

zneužíváním, včetně sexuálního zneužívání, zanedbávání nebo nedbalým zacházením, 

trýzněním nebo vykořisťováním.  Na základě čl. 32 má dítě právo na ochranu před 

prací, která by pro něho byla nebezpečná, bránila jeho vzdělávání nebo škodila jeho 

zdraví a rozvoji. Státy dále stanovují nejnižší věkovou hranici pro vstup do práce a 

upravují pracovní podmínky a pracovní dobu. [ www.osn.cz] 

Další mezinárodní dokumenty týkající se problematiky sociálně právní ochrany jsou 
uvedeny v příloze č. 1.  

 

Povinnost státu chránit děti před tělesným, psychickým a sexuálním násilím, 

chránit jejich zdravý vývoj a zájmy vyplývá pro Českou republiku z řady norem 

ústavního i mezinárodního charakteru. Součástí ústavního pořádku České republiky je 

Listina základních práv a svobod, ústavní zákon č. 2/1993 Sb. V hlavě druhé oddílu 

prvním jsou obsažena základní lidská práva a svobody mající vztah k problematice 

ohrožených dětí. Z výčtu lze jmenovat.                                                                                                                            

 způsobilost každého mít práva 

 právo každého na život 

 zaručení nedotknutelnosti osoby a jejího soukromí 

 právo nebýt podroben mučení a krutému, nelidskému nebo ponižujícímu 

zacházení nebo trestu 

 právo nebýt podroben nuceným pracím nebo službám 

 právo na zachování lidské důstojnosti, osobní cti, dobré pověsti a na ochranu 

jména 

Nejvýznamnější ve vztahu k mému tématu je čl. 32 hlavy čtvrté, který se věnuje 

ochraně rodiny a rodičovství a zdůrazňuje zaručení zvláštní ochrany dětem a 

mladistvým. Hlava čtvrtá upravuje hospodářská, sociální a kulturní práva. Je zde také 

http://www.osn.cz/
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zdůrazněno, že péče o děti a jejich výchova je právem rodičů. Odloučení nezletilých 

dětí proti vůli rodičů a omezení práv rodičů je možné jen rozhodnutím soudu na 

základě zákona. [www.psp.cz ] 

Sociálně-právní ochranu dětí do jednoho uceleného celku soustřeďuje zákon 

č. 359/ 1999 Sb. Zde je definována v § 1 sociálně-právní ochrana dítěte jako ochrana 

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

dítěte a působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny. Pojem „ochrana 

dítěte“ je širším pojmem než sociálně-právní ochrana a zahrnuje ochranu rozsáhlého 

souboru práv a oprávněných zájmů dítěte, a je proto upravena v různých právních 

předpisech různých právních odvětví. Ochrana dítěte se promítá i do právních 

předpisů v oblasti rodinně-právní, sociální, školské, zdravotní, trestní, daňové nebo 

občanskoprávní apod.   

V § 5 je zdůrazněn základní princip sociálně-právní ochrany, a to zájem o blaho 

dítěte. Zájem dítěte nelze nikdy podřadit jiným zájmům, nemohou ho převážit např. 

zájmy rodičů, jiných osob nebo státu.                                                                                                                          

V ustanovení § 6 se v odst. 1. zákona definuje okruh dětí, na něž se sociálně-

právní ochrana zejména zaměřuje. Jsou zde uvedeny děti, jejichž rodiče zemřeli, 

neplní povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti, nebo nevykonávají nebo 

zneužívají práva plynoucí z rodičovské zodpovědnosti. Dále pak se zde uvádějí děti, 

které byly svěřeny do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče, pokud tato osoba neplní 

povinnosti plynoucí ze svěření dítěte do její výchovy. Sociálně-právní ochrana se také 

zaměřuje na děti, které vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající obzvláště 

v tom, že zanedbávají školní docházku, nepracují, i když nemají dostatečný zdroj 

obživy, požívají alkohol nebo návykové látky, nebo se živí prostitucí. Dále jsou sem 

zahrnuty děti, které spáchaly trestný čin a děti mladší 15 let, které spáchaly čin jinak 

trestný a děti, které opakovaně nebo soustavně páchají přestupky či jinak ohrožují 

občanské soužití. Jsou to i děti, které se opakovaně dopouští útěků od rodičů nebo 

jiných fyzických nebo právnických osob odpovědných za výchovu dítěte a na kterých 

byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, jejich lidskou důstojnost nebo jmění, 

nebo u kterých je podezření ze spáchání takového činu. Těmto dětem se poskytuje 
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sociálně-právní ochrana, pokud tyto skutečnosti trvají po takovou dobu nebo jsou 

takové intenzity, že nepříznivě ovlivňují vývoj dětí nebo jsou příčinou nepříznivého 

vývoje dětí.                                          

V § 8 se v odst. 1. zákona formuluje právo dítěte požádat o pomoc orgány a 

zařízení sociálně-právní ochrany, státní orgány, ale i pověřené osoby, školy, školská a 

zdravotnická zařízení. Jedná se o ochranu života dítěte a dalších jeho práv, a to i bez 

vědomí jeho zákonných zástupců.   

Velmi významné je i zakotvení práva dítěte, které je schopno formulovat své 

vlastní názory a vyjadřovat se ke svým záležitostem při jejich projednávání. Dítě tak 

může projevit svůj názor při rozhodování o výchovných opatřeních, které se ho týkají, 

a to i bez přítomnosti rodičů nebo jiných osob odpovědných za jeho výchovu.               

[ www.mpsv.cz]  

V této kapitole je třeba ještě zmínit i další předpisy a zákony, které souvisejí s tímto 

tématem:                                                                                                                                                 

 Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění 

pozdějších předpisů 

 Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 

 Zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže 

 Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve 

školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o 

změně dalších zákonů 

 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění 

pozdějších předpisů 
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 Zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 

2.2.2  Subjekty participující na SPO  

Povinnosti hájit zájmy dítěte jsou uloženy mnoha subjektům. Ochránci dětí jsou 

vlastně všichni, kdo se s ohroženým dítětem setkají. Každý má povinnost dítěti 

pomoci a měl by jeho situaci řešit, ať už je to pomoc přímá, např. nalezne-li dítě 

v nouzi, má povinnost poskytnout mu pomoc, nebo nepřímá, např. kdy je člověku 

znám případ týrání nebo zanedbávání dítěte, má povinnost tuto situaci hlásit. Nejvíce 

kompetencí v sociálně-právní ochraně dětí je svěřeno soudům a z orgánů sociálně-

právní ochrany dětí je svěřeno nejvíc kompetencí obecním úřadům obcí s rozšířenou 

působností. Pro ochranu dítěte jsou však velmi důležité kompetence svěřeny 

i obecnímu úřadu, a to jak tomu, ve kterém má dítě trvalý pobyt, tak tomu, ve kterém 

se dítě nachází v okamžiku nouze. Své zvláštní kompetence v ochraně práv dítěte má 

policie, zdravotnické zařízení, škola. Výkon péče o ohrožené děti je zajišťován 

kombinací aktivit státní správy a samosprávy, která působí jednak samostatně, jednak 

v přenesené působnosti. Zákon o SPO určuje specializované orgány k poskytování 

sociálně právní ochrany v § 4 odst. 1 a současně dále vymezuje i jejich působnost.       

[www.mpsv.cz; Špeciánová, 2003]  

Orgány sociálně-právní ochrany dětí jsou: 

a)obecní úřady obcí s rozšířenou působnosti (městské úřady, ve statutárních 

městech magistráty a úřady městských obvodů, v Praze úřady pověřených 

městských částí),  

b)obecní úřady,  

c)krajské úřady (v Praze Magistrát hl. města Prahy),  

d)Ministerstvo práce a sociálních věcí   

e)Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí.  
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Sociálně-právní ochranu dětí zajišťují také obce a kraje v samostatné 

působnosti, komise pro sociálně-právní ochranu dětí a další právnické a fyzické osoby, 

jsou–li výkonem sociálně právní ochrany pověřeny (§ 4 odst. 2 zákona o SPO), které 

však nejsou orgány sociálně-právní ochrany dětí. 

Ministerstva 

Jedním z výše uvedených orgánů je Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV), 

do jehož působnosti patří obecně péče o rodinu a ohrožené děti, právní ochrana 

mateřství a sociální péče. Ministerstvo pečuje o náležitou právní úpravu v této oblasti a 

v rámci zákonu řídí výkon státní správy v oblasti sociálně-právní ochrany dětí 

vydáváním právních předpisů a směrnic. Ministerstvo rovněž vykonává funkci 

kontrolního a odvolacího orgánu ve vztahu ke krajským úřadům, zajišťuje na druhém 

stupni agendu zprostředkování náhradní rodinné péče a vede celostátní evidenci 

fyzických a právnických osob pověřených výkonem sociálně-právní ochrany dětí. Náš 

současný systém péče o ohrožené děti je oproti jiným zemím stále velmi složitý 

a nepřehledný. Osudy ohrožených dětí řeší přímo pět ministerstev. V oblasti péče o 

rodinu a děti spolupracuje MPSV na mezinárodní úrovni v dítěte a provádí monitoring 

v oblasti práv dítěte. 

V kompetenci Ministerstva spravedlnosti je agenda rodinné legislativy, 

související agenda procesních předpisů a agenda zákonné úpravy trestněprávní 

ochrany dětí a mládeže, probační a mediační služby, věznic pro mladistvé. Ministerstvo 

spravedlnosti je ústředním orgánem státní správy pro soudy a státní zastupitelství. 

Do kompetence Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) spadá 

agenda dětských domovů, dětských domovů se školou, diagnostických ústavů a 

výchovných ústavů.  

MŠMT připravuje právní normy a metodické materiály k ústavní péči, spolupracuje na 

řešení problematiky útěků dětí ze školských zařízení ústavní a ochranné výchovy. 

Provádí metodiku a proškolování k problematice ústavní a ochranné výchovy. Sleduje 

také spolupráci s rodinami dětí umístěných v zařízeních, pravidelně kontroluje 

dodržování práv dětí umístěných v zařízeních, připravuje děti v zařízeních na vstup do 
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života, spolupracuje se zařízeními při vyhledávání dětí vhodných pro náhradní 

rodinnou péči, provádí mezirezortní koordinaci v oblasti primární prevence, zajišťuje 

systém péče a vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, dětí azylantů a 

cizinců, dbá na informovanost mládeže o rizikovém chování a zdraví a zdravém 

životním stylu. Národní institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy je odborným zařízením tohoto ministerstva v oblasti státní podpory a 

ochrany mládeže. Jeho ambicí je stát se českým národním centrem neformálního 

vzdělávání.  

Pod rezort Ministerstva zdravotnictví (MZ) spadají zařízení léčebně preventivní 

péče – kojenecké ústavy a dětské domovy pro děti do tří let věku. Dále se jedná 

zejména o praktické lékařství pro děti a dorost a sociální pediatrii. Do kompetence MZ 

dále patří prevence násilí na dětech, předcházení rizikovému chování mladistvých, 

užívání návykových látek u dětí a mládeže, prevence kriminality dětí a mladistvých, 

zdravé a bezpečné životní prostředí pro děti, odstranění nejhorších forem dětské 

práce, podpora rodin se zdravotně postiženými dětmi apod. 

Rezort Ministerstva vnitra se v rámci své působnosti zaměřuje na problematiku 

odhalování, vyšetřování a objasňování trestné činnosti dětí a páchané na dětech, na 

koncepční a metodickou činnost v oblasti prevence trestné činnosti dětí a páchané na 

dětech, na vytváření informačního systému včasné intervence, informačních systémů 

v oblasti prevence kriminality a problematiku dětí-cizinců bez doprovodu. 

Soudy 

Soud je nezávislý státní orgán vykonávající soudní moc. Poskytuje ochranu 

porušeným nebo ohroženým právům či jiným zákonem chráněným zájmům a pouze on 

rozhoduje o vině a trestu za trestné činy. Někdy také posuzuje zákonnost aktů orgánů 

moci výkonné nebo soulad právních předpisů s ústavou, případně rozhoduje o dalších 

otázkách, které jsou mu svěřeny. Rozhodování soudu se děje prostřednictvím soudců. 

Soudy mají v ochraně práv vždy speciální postavení, je tomu tak i v systému ochrany 

práv dětí. Některé kompetence patří soudu výlučně, například omezit rodičovskou 

zodpovědnost může pouze soud. Soudy zahajují rovněž opatrovnická řízení, začínají 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soudn%C3%AD_moc
http://cs.wikipedia.org/wiki/Subjektivn%C3%AD_pr%C3%A1vo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Trestn%C3%BD_%C4%8Din
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDkonn%C3%A1_moc
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Astava
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soudce
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řešit osud dítěte buď z vlastního podnětu nebo na základě vnějšího podnětu nebo na 

něčí návrh. Podnět na zahájení řízení ve věci ochrany zájmu dítěte může k soudu podat 

kdokoliv. Návrh na zahájení řízení může podat stanovený okruh subjektů, vždy pro 

daný typ řízení. Návrh na osvojení musí například podat vždy budoucí osvojitel. Velký 

podíl návrhů a podnětů směřujících k soudu zajišťuje obecní úřad obce s rozšířenou 

působností.  

 

Orgány SPO 

Sociálně-právní ochrana se poskytuje bezplatně a všem nezletilým dětem 

mladším 18 let, pokud zletilosti nenabyly dříve. Stát je odpovědný za ochranu dětí před 

tělesným nebo duševním násilím, za ochranu jejich zdravého vývoje z hlediska 

fyzického, psychického a mravního a ostatních aspektů integrity dítěte jako nositele 

práv daných Ústavou, Listinou a práv vyplývajících z mezinárodních závazků ČR.  

Mezinárodně právní ochranu dětí zajišťuje Úřad pro mezinárodně právní 

ochranu dětí v Brně (dále „ÚMPOD“), který je správním úřadem s celostátní 

působností, spadající do působnosti MPSV. ÚMPOD zajišťuje řadu činností s cizím 

prvkem a je nejen orgánem sociálně-právní ochrany dětí, ale také přijímajícím, 

odesílajícím a ústředním orgánem ve smyslu mezinárodních úmluv, jejichž smluvní 

stranou je Česká republika. Z pohledu ochrany dětí týraných, zneužívaných a 

zanedbávaných jsou za nejvýznamnější agendy v působnosti ÚMPOD považovány: 

 agenda mezinárodních únosů, 

 agenda výživného, 

 agenda mezinárodního osvojení. 

Nejvíce povinností v ochraně dětí a pomoci rodičům a dalším osobám, které jsou 
odpovědné za výchovu dětí, ukládá zákon především obecním úřadům obcí 
s rozšířenou působností a obecním úřadům, neboť mají možnost bezprostředně 
sledovat ochranu práv dítěte a včas činit potřebná opatření se znalostí problému a 
místních podmínek. Podrobné kompetence obecních úřadů a úřadů s rozšířenou 
působností jsou součástí přílohy č. 2.  

  Na tomto místě je také vhodné uvést i komisi pro sociálně právní ochranu dětí 

(dále také jen „komise“), která je zřizována starostou obce s rozšířenou působností 
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jako zvláštní orgán obce podle § 106 zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů, a podle § 38 zákona o SPO. Je určena pouze k výkonu 

přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí. Úkolem komise podle 

zákona o SPO je například koordinovat výkon sociálně právní ochrany na území 

správního obvodu obce s rozšířenou působností, navrhovat a posuzovat sociálně 

preventivní programy na ochranu dětí, či posuzovat jednotlivé případy provádění 

sociálně právní ochrany dětí a vydávat k nim stanoviska.[ www.mpsv.cz; Novotná, 

Burdová, Brabenec, 2000]  

  Do působnosti krajských úřadů vedle kontrolní a metodické činnosti patří téměř 

celý proces zprostředkování náhradní rodinné péče, rozhodování o udělení pověření 

k výkonu sociálně právní ochrany dětí fyzickými a právnickými osobami a rozhodování 

o státním příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Ve 

vztahu k obecním úřadům a obecním úřadům obcí s rozšířenou působností plní krajské 

úřady funkci nadřízeného kontrolního orgánu a funkci odvolacího orgánu příslušného 

pro přezkoumání rozhodnutí vydaných obecními úřady a obecními úřady obcí 

s rozšířenou působností ve správním řízení. 

Zákon o SPO dává možnost, aby i nestátní subjekty (nadace, občanská sdružení, 

církve a další právnické a fyzické osoby) na základě pověření vydaného krajským 

úřadem nebo Magistrátem hl.m. Prahy plnily určité úkoly v sociálně-právní ochraně 

dětí, přičemž tyto činnosti zákon o SPO přímo vymezuje v § 48.  

Za zmínku tu jistě stojí Klokánky, které mají statut zařízení pro děti vyžadující 

okamžitou pomoc. A protože mají pověření MPSV jako zařízení pro děti vyžadující 

okamžitou pomoc, mohou proto týrané a zneužívané děti přijmout i bez souhlasu 

rodičů až do doby, než je rozhodnuto o předběžném opatření. Mají i nepřetržitý 

provoz, proto mohou kdykoli přijmout i novorozence, jejichž matky tají těhotenství a 

porodí mimo zdravotnické zařízení. 

Podle § 42 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí poskytují 

zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc ochranu a pomoc dítěti, které se ocitlo 

bez jakékoliv péče nebo jsou-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně ohroženy, jde-li o 

dítě tělesně nebo duševně týrané nebo zneužívané, anebo o dítě, které se ocitlo 

http://www.mpsv.cz/
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v prostředí nebo situaci, kdy jsou závažným způsobem ohrožena jeho základní práva. 

Ochrana a pomoc takovému dítěti spočívá v uspokojování základních životních potřeb, 

včetně ubytování, a v zajištění lékařské péče zdravotnickým zařízením, psychologické a 

jiné obdobné nutné péče. Podle odst. 2 tohoto ustanovení se v zařízení poskytuje 

ochrana a pomoc dítěti v případech uvedených v § 37, a to po dobu, než rozhodne 

soud o návrhu obecního úřadu obce s rozšířenou působností na nařízení předběžného 

opatření. Z dikce tohoto ustanovení vyplývá, že péče v těchto zařízeních se poskytuje 

dětem bez ohledu na věk, tj. i dětem mladším tří let. [www.fod.cz ]  

2.2.3  Role sociálního pracovníka na odboru sociálně-právní ochrany dětí 

V roce 1995 byl vydán společností sociálních pracovníků Etický kodex sociálních 

pracovníků České republiky, dle něhož sociální pracovník pomáhá klientům svými 

znalostmi, dovednostmi a zkušenostmi při jejich rozvoji. Poradenství, které poskytuje, 

musí být na nejvyšší odborné úrovni. U pracovníků sociálně-právní ochrany dítěte to 

předpokládá detailní znalosti právní úpravy i důkladné osvojení si metodiky sociální 

práce a především komunikace s klientem. Ve vztahu ke klientovi vést klienty 

k odpovědnosti za sebe samé, musí jednat tak, aby chránil jejich důstojnost a lidská 

práva, jejich soukromí, dbát na to aby klienti obdrželi všechny informace, dovedli se 

v nich zorientovat a aktivně se zapojili do řešení svých problémů. Pomáhá se stejným 

úsilím a bez jakékoliv formy diskriminace všem klientům a chrání jejich právo na 

soukromí a důvěrnost jejich sdělení. Sociální pracovníci v rámci své kompetence 

neprodleně prošetřují veškeré skutečnosti uvedené v oznámení jiných subjektů, aby 

zjistili míru ohrožení dítěte a v případě ohrožení života dítěte zasáhli a situaci 

neprodleně řešili. A aby řešení těchto případů ohrožených bylo účinné, je třeba 

zejména kvalitní spolupráce lékařů, zástupců policie, psychologů, pedagogů, sociálních 

pracovníků a dalších odborníků.  

§ 109 a 110 Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. vymezuje předpoklady pro 

výkon povolání sociálního pracovníka takto: „Sociální pracovník vykonává sociální 

šetření, zabezpečuje sociální agendy včetně řešení sociálně právních problémů 

v zařízeních poskytujících služby sociální péče, sociálně právní poradenství, analytickou, 

metodickou a koncepční činnost v sociální oblasti, odborné činnosti v zařízeních 
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poskytujících služby sociální prevence, depistážní činnost, poskytování krizové pomoci, 

sociální poradenství a sociální rehabilitace. Předpokladem k výkonu povolání sociálního 

pracovníka je způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, zdravotní způsobilost a 

odborná způsobilost podle tohoto zákona“. [www.zakony-online.cz, 30; www.mpsv.cz] 

 

Sociální pracovníci sociálně-právní ochrany vykonávají následující agendu: 

 

 poskytují pomoc dětem v naléhavých případech, činí úkony k ochraně jejich 

práv, vyhledávají tyto děti 

 působí na rodiče, aby plnili povinnosti vyplývající z rodičovské odpovědnosti 

 činí opatření k omezování působení nepříznivých vlivů na děti 

 poskytují součinnost soudu při výkonu rozhodnutí o výchově nezletilých dětí 

 poskytují osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny poradenskou 

pomoc související s osvojením dítěte nebo svěřením do pěstounské péče, 

zejména v otázkách výchovy dítěte 

 spolupůsobí rovněž při organizování náhradní rodinné péče, osvojení, 

pěstounské a poručenské péče 

 úzce spolupracuje se školami a školskými zařízeními města 

 podílí se na realizaci programů sociální prevence 

 zajišťují i terénní služby poskytované osobám, které vedou rizikový způsob 

života nebo jsou tímto způsobem ohroženy 

 

Fyzické, psychické a sexuální týrání stojí přirozeně v popředí činnosti sociálního 

pracovníka zabývajícího se sociální problematikou dětí. Avšak tato problematika se 

netýká jen dětí, ale zájem sociálního pracovníka se obrací také na jejich rodiče, rodinu i 

jiné instituce jako je škola atd. K orientaci v celé problematice musí vycházet 

z důkladně provedené anamnézy, objektivně ověřené. Anamnéza vypracovaná 

sociálním pracovníkem slouží jako základní pilíř i pro další pracovníky. Její sestavení 

vyžaduje kvalifikovanost, zkušenost, ale i umět jednat s lidmi. Je nezbytná k lepší  

orientaci sociálního pracovníka v problematice dítěte, neboť právě ta je podkladem pro 

sociální diagnózu, jíž se rozumí zhodnocení situace dítěte na všech třech úrovních, 

které charakterizují zdraví- tělesné, duševní a společenské. Sociální diagnóza hodnotí 

http://www.mpsv.cz/
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sociální situaci dítěte, stejně tak jako jeho vztahy k okolí. Hodnotí prostředí, v němž 

dítě žije, také jeho vliv na vývoj dítěte, vznik poruch a posuzuje rovněž schopnost 

dítěte zapojit se do společenského života. Tato diagnóza se pak stává podkladem pro 

sociální terapii, jíž se rozumí soubor zásahů a opatření z oblasti medicíny, psychologie, 

pedagogiky, sociologie, práva a dalších, které samozřejmě  směřují ku prospěchu 

dítěte.  

Nezbytným úkonem sociálního pracovníka je i práce v terénu, která je základem 

správné orientace v problému, ať už je to při počátečním šetření, nebo při následné 

terapii, kdy sociální pracovník může svým vstupem ovlivnit způsob života rodiny. Jeho 

rada zde bývá daleko lépe přijímána než v pracovně mimo rodinu.[J. Dunovský, Z. 

Dytrych, Z. Matějček a kolektiv, 1995] 

Veškeré snažení o odhalení, poznání či diagnózu dětí postižených některou 

formou týrání, zneužívání nebo zanedbávání vyúsťuje k léčbě těchto dětí. Úkolem 

následné péče by mělo být vytvoření tělesné, psychické a sociální pohody dítěte. Měla 

by ovlivnit dítě jako jedince, ale zaměřit se i na možnou změnu jeho postavení v rodině. 

Léčba by neměla být zaměřená jen na příznaky ubližování, ale především by měla být 

příčinná, kauzální a vésti zpětně k prevenci, předcházení. Léčba týraných, zneužívaných 

a zanedbávaných dětí by měla být orientována nejen na oběť násilí či zneužívání, ale i 

na zneuživatele samotného a všechny zúčastněné, zvláště jde-li o člena rodiny. Dojde-li 

k nutnosti řešit situaci odebráním dítěte z rodiny, je třeba zvážit, zda by z ní jako první 

neměl odejít zneuživatel. Vážným nebezpečím totiž může být vznik a trvání tzv. 

druhotného zneužívání dítěte, tzv. sekundární viktimizace. To pak závažným způsobem 

komplikuje nejen průběh léčby, ale i znehodnocuje její výsledky. Následnou péči o děti 

lze provádět na třech rovinách. [J. Dunovský, Z. Dytrych, Z. Matějček a kolektiv, 1995] 

V první úrovni se jedná o léčbu akutních stavů či přímou intervenci, která řeší 

takové  situace, kdy je ohroženo zdraví nebo život oběti. Někdy se místo pojmu terapie 

používá slova intervence, která se vztahuje spíše k působnosti v oblasti psychické a 

sociální. Hlavním smyslem pomoci na této úrovni je, aby se po prvním zjištění příčin a 

rozsahu postižení zabránilo co nejdříve dalšímu útoku, násilí nebo ubližování dítěti. Je 

nutné soustředit se na případná tělesná poranění vyžadující okamžitou lékařskou 
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pomoc. Je třeba pokusit se zajistit dítěti co možná optimální duševní a sociální pohodu. 

Jako nejobtížnější uvádějí odborníci pomoc a léčbu dětí sexuálně zneužitých či 

znásilněných. Krizová intervence je práce s jakýmkoliv akutním problémem osoby. 

Odborník by měl dítě uklidnit, neboť se může trápit pocitem viny, studu, bát se postojů 

rodiny, může se dostavit i strach ze ztráty lásky a u starších dětí se může projevit i 

obava o zachování rodiny. „ Dítě potřebuje vycítit emocionální podporu a ujistit se, že 

odborník věří jím sdělovaným skutečnostem, i když se sdělení může stát 

nedůvěryhodné.“ [Š. Špeciánová, 2003, s. 125]. Opět je zde důležitá stabilizace 

psychického stavu a pomoc odborníka při orientaci a porozumění problému. Dítě by si 

mělo uvědomit a hlavně pochopit, že došlo-li ke zneužití, není to jeho chyba. Pomoc 

zde poskytuje i sociální pracovník nejen po stránce sociálně- právní,  ale i z pohledu 

psychologické krizové intervence. I zde je významná spolupráce sociálního pracovníka 

s dětským psychologem a také vypracování objektivní rodinné anamnézy  pro určení 

vhodného typu intervence. V této fázi je nutná spolupráce s orgány činnými v trestním 

řízení a v případech týrání dítěte dostát oznamovací povinnosti, jak je uvedeno 

v ustanovení § 168 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů. 

V případech sexuálního zneužívání a týrání je třeba zabránit dalšímu pokračování 

trestné činnosti ve smyslu ustanovení § 167 trestního zákona. Dítě je vyslýcháno 

orgány činnými v trestním řízení a může vystupovat i jako svědek před soudem, a proto 

je důležité a dobré dítě na tuto úlohu náležitě připravit, vše mu vysvětlit a působit na 

něj tak, aby bylo co nejméně traumatizováno.                                        

Druhá rovina pomoci dítěti je rozsáhlé šetření všech souvisejících okolností 

s násilím na dítěti, či jeho týráním, zneužíváním nebo nedostatečnou péčí o ně. V této 

fázi pomoci dochází k šetření při terénní sociální práci, kdy sociální pracovník orgánu 

sociálně-právní ochrany nebo zaměstnanec obce s rozšířenou působností provede 

šetření v rodině, u dětského lékaře, ve škole, v místě bydliště či v jiném prostředí, kde 

se dítě zdržuje, a to vše v souladu s ustanovením  § 52 zákona č. 359/1999 Sb., o 

sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Tito pracovníci jsou i 

oprávněni pořídit obrazové snímky či zvukové záznamy dítěte a prostředí, kde se 

zdržuje. Ze zjištěných informací se sestaví komplexní anamnéza, která bude podkladem 

pro určení plánu komplexní terapie, podle něhož se začíná rozvíjet následná péče o 
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dítě. [Š. Špeciánová, 2003]. Nejvýznamnější terapeutickou aktivitou se zde stává 

psychoterapie a socioterapie. Trvání této fáze je různě dlouhé,mnohdy překračuje do 

třetí etapy pomoci dětem s CAN.           

Tato třetí etapa pomoci obětem CAN je dlouhodobé sledování dítěte a jeho 

rodiny, komplexní podpora a pomoc; snaha definitivně upravit základní vztahy mezi 

zúčastněnými. Motivací je zde snaha dítěti maximálně prospět. V této fázi hraje hlavní 

úlohu specializovaný lékař, ať už je to neurolog, psychiatr či gynekolog apod. Psycholog 

mnohdy pokračuje v psychoterapii, kterou započal již v druhé etapě pomoci. Úlohou 

sociálního pracovníka je zde zajištění sociálně-právní poradenské pomoci a informovat 

rodiče o sociálních dávkách. Někdy pomáhá řešit situaci dítěte i škola, a to v případech, 

kdy je nutná její změna nebo přeřazení dítěte do zvláštní školy. Je vítána i součinnost 

třídního učitele nebo výchovného poradce.  I v této fázi dochází k opětovnému výskytu 

násilí a špatného zacházení, a to hlavně tam, kde komplexní léčba neuspěla nebo kde 

došlo k obnově původní nepříznivé situace. Například, když se zneuživatel vrátí 

z výkonu trestu do téže rodiny, kde zatím nedošlo k žádné změně. Mnohdy totiž 

pachatel své „napravení“ věrohodně  jen předstírá.                                                                                                      

Třetí etapa nekončí v podstatě nikdy, protože i když je výsledek léčby kladný, je třeba i 

nadále se k takovému dítěti a jeho rodině vracet a zjišťovat možné riziko opakování 

nepříznivé situace. V takových případech je pak nutné postupovat velice šetrně, aby 

dítě nebylo poškozeno znovu vyvoláním dřívějších traumat. [ J. Dunovský, Z. Dytrych, Z. 

Matějček a kolektiv, 1995]. Péče o děti postižené syndromem CAN by měla 

představovat společnou činnost zúčastněných odborníků, kteří do případu vstupují dle 

potřeby. Forma pomoci dětem týraným a zneužívaným může mít podobu ambulantní 

péče nebo propojení péče ambulantní s ústavní. Ambulantní péče spočívá v kontaktu 

prostřednictvím linek důvěry, návštěv různých odborníků, především psychologů, 

psychiatrů. Do rodiny může docházet i sociální pracovník ohledně zajištění sociálně-

právní ochrany. Někdy je nutné propojit ambulantní péči s ústavní, ale je nevyhovující 

umístit dítě do dětského domova nebo na dětské oddělení nemocnice. A zde jsou 

východiskem azylové domy pro děti, krizová centra či domovy pro matky s dětmi.  
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2.3 Sociálně-právní ochrana dětí na Magistrátu v Mladé 

Boleslavi   

Kapitola sociálně-právní ochrany dětí na Magistrátu v Mladé Boleslavi vychází 

z mých osobních zkušeností, neboť zde působím druhým rokem v rámci odborné praxe 

na oddělení SPO péče o rodinu a děti.  

Odbor sociálních věcí  na Magistrátu v Mladé Boleslavi se organizačně člení na : 

a) oddělení sociálních služeb  

b) oddělení sociálně právní ochrany dětí - péče o rodinu a děti  

c) oddělení sociálně právní ochrany dětí - sociální prevence  

b) Oddělení sociálně právní ochrany dětí - péče o rodinu a děti  

Toto oddělení poskytuje především sociálně právní ochranu dětem, která je definována 

v ustanovení § 1 Zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění 

pozdějších předpisů; podává návrhy k soudu, vykonává funkci opatrovníka a poručníka, 

vede rovněž evidenci a spisovou dokumentaci dětí. Vyhledává také děti vhodné do 

náhradní rodinné výchovy a osoby vhodné stát se pěstouny, osvojiteli. Konkrétní náplň 

práce tohoto oddělení je součástí přílohy č. 3. 

V roce 2011 přijalo toto oddělení péče o rodinu a děti do evidence celkem 422 

nových rodin s 557 dětmi. Kromě toho pracovalo s 33 novými rodinami, které nejsou v 

obvodu trvale hlášeny. Oddělení poskytlo sociálně právní ochranu 2 nezletilým 

cizincům zajištěným na území ČR bez doprovodu zákonných zástupců (umístěním do 

diagnostického zařízení pro děti cizince), dále 3 nezletilým cizincům, pobývajícím 

přechodně v jeho správním obvodu a 2 nezletilým cizincům byl zajištěn návrat do země 

původu. Pracovnice NRP pracovala v roce 2011 s 62 rodinami a v nich se 78 dětmi 

svěřenými do pěstounské nebo poručnické péče. V dětských domovech navštěvovaly 

pracovnice v průběhu roku 65 dětí. Z toho bylo osm dětí umístěno do NRP, tři nabyly 

zletilosti a tři byly propuštěny do rodiny. V souladu se zákonem musí sociální 

pracovnice nadále navštěvovat děti a jejich rodiny nejméně jednou za tři měsíce. 
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Pracovnice vykonávaly dohled nařízený soudem nad výchovou dětí a dohled nad dětmi 

svěřených do péče třetí osoby. Provedly 1712 šetření v rodinách a školách. Magistrát 

města Mladá Boleslav, OSPOD byl ustanoven okresním soudem kolizním opatrovníkem 

a účastnil se 1169 soudních jednání, 12 přestupkových řízení, 41 výslechů nezletilých 

na Policii ČR a 31 notářských jednání v zastoupení 40 nezletilých dětí. Pracovnice NRP 

je pověřena výkonem funkce poručníka u 11 dětí, jejichž rodiče jsou zbaveni rodičovské 

zodpovědnosti.Oddělení zorganizovalo v červnu 2011 výchovně rekreační tábor za 

účasti 20 dětí ve Smržovce. Pod vedením sociálních pracovnic byl pro děti zajištěn 

celodenní program. Tábor byl určen zejména pro děti, jejichž rodiče neplní povinnosti 

nebo nevykonávají práva plynoucí z rodičovské zodpovědnosti. Pracovnice pro 

náhradní rodinnou výchovu organizovala dvě setkání pěstounských rodin. První v se 

konalo v červnu v obci Luštěnice. Kromě sportovních her a výtvarných činností byl 

dětem předveden výcvik psů, výcvik dravců a všechny se mohly svézt na koni. Druhé 

setkání bylo v prosinci v zasedací místnosti DPS Ml. Boleslav v podobě čtyř výtvarných 

dílen s vánoční tématikou. Pořádaná setkání pěstounských rodin se opět osvědčila. 

Účastní se většina našich pěstounů s dětmi, navazují kontakty, vyměňují si zkušenosti. 

Na předvánočním setkání bylo 55 účastníků z řad pěstounů a dětí svěřených do jejich 

péče a další hosté.  

c) Oddělení sociálně právní ochrany dětí - sociální prevence 

Hlavní náplní tohoto oddělení je plnění úkolů vyplývajících ze Zákona č. 

359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v preventivní a poradenské činnosti. 

Zajišťuje účast na úkonech v trestních věcech mladistvých a soudů pro nezletilé, 

spolupracuje s orgány státní správy, se zařízeními pro výkon ústavní nebo ochranné 

výchovy, nevládními organizacemi, školami atd. Konkrétní náplň práce tohoto oddělení 

je součástí přílohy č. 4. 

Na tomto oddělení sociální prevence pracují čtyři kurátorky pro mládež, z toho 

jedna vykonává na poloviční úvazek práci sociálního kurátora. Kurátorky pro mládež 

pracují s dětmi ohroženými soc.patologickými jevy a jejich rodinám poskytují soc. 

právní poradenství. Zprostředkovávají služby z oblasti pedagogiky, psychologie, 

psychiatrie. V případě výchovných problémů dětí zajišťují navázání kontaktů se 
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středisky výchovné péče, v případě trestné činnosti zajišťují navázání kontaktu s 

probační a mediační službou. Kurátorky pro mládež evidují 500 klientů. Jen v roce 2011 

jich do evidence přibylo 141. V souvislosti s neplněním povinné školní docházky podaly 

5 návrhů na projednání zákonných zástupců či osob odpovědných za výchovu pro 

přestupek na úseku školství a 5 podnětů k zahájení trestního stíhání pro podezření ze 

spáchání trestného činu ohrožování výchovy dítěte. Trestní nebo přestupkové řízení v 

roce 2011 bylo vedeno celkem proti 98 mladistvým. 160 nezletilých bylo řešeno pro 

opakované poruchy chování a jednání. 46 nezletilých mladších 15 let se dopustilo činu, 

který by byl jinak trestným činem. Kurátorky pro mládež rovněž pracovaly s 29 

rodinami dětí, kterým soud nařídil kvůli trestné činnosti nebo výchovným problémům 

výkon ústavní výchovy. Povinností kurátorek je tyto děti nejméně čtyřikrát ročně 

v zařízeních navštěvovat a stejně tak navštěvovat i jejich rodiče a spolupracovat na 

změnách jejich postojů a chování tak, aby se děti mohly co nejdříve vrátit zpět do 

rodiny. Dále kurátorky pracovaly s 36 rodinami dětí, kterým byl kvůli výchovným 

problémům nebo trestné činnosti nařízen soudní dohled. Jsou v intenzívním kontaktu s 

dítětem, jeho rodinou, školou a případně dalšími odborníky. Oddělení pořádá rovněž 

na žádost konkrétních škol besedy pro žáky základních a studenty středních škol. V 

roce 2011 se s tím, jak předcházet soc. patologickým jevům, seznámili žáci na 9 

školách. Dále se kurátorky pro mládež zúčastnily na 4 školách výchovných komisí, kde 

společně s pedagogy a rodiči řešily příčiny výchovných problémů a důvody neplnění 

povinností vyplývajících z povinné školní docházky. Sociální kurátorka poskytovala 

odborné poradenství osobám ohroženým soc. vyloučením a osobám, jejichž způsob 

života může vést ke konfliktu se společností. V roce 2011 bylo evidováno 295 osob, 

které se nacházely ve výkonu trestu odnětí svobody. V průběhu roku bylo 115 osob 

propuštěno, dalších 121 do věznic nastoupilo. V r. 2011 pětkrát navštívila věznice, kde 

poskytla poradenství vězňům ještě před propuštěním, s dalšími byla v písemném 

kontaktu. Dále kurátorka evidovala 12 osob, které byly propuštěny z výkonu ústavní 

výchovy, nebo jim byla ústavní výchova prodloužena po zletilosti. Takovým osobám 

pomáhá se začleněním do společnosti především při hledání ubytování a zaměstnání. 

Sociální kurátor rovněž pracuje s lidmi bez přístřeší, s lidmi po ukončení léčby závislosti 

a s dalšími, kteří se ocitli v tíživé sociální situaci. 
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2.3.1. Poradenství a metody práce 

Poradenství představuje významný pilíř sociálně-právní ochrany a působí 

k obnovení narušených funkcí rodiny. Dle §9 zákona o SPOD rodič nebo jiná osoba 

odpovědná za výchovu dítěte má právo při výkonu svých práv a povinností požádat o 

pomoc orgán sociálně-právní ochrany, který je v rozsahu své působnosti povinen 

pomoc poskytnout. Sociální pracovník zaměstnaný na úseku sociálně-právní ochrany se 

s jedním z rodičů, pozdějším účastníkem soudního řízení, často setkává poprvé při 

poradenství, resp. při sepisování návrhu k soudu na úpravu výchovy a výživy dítěte. 

Sepis návrhu není zákonnou povinností sociálního pracovníka. Poskytne rodiči 

informace tak, aby byl schopen návrh k soudu sám podat. Jakmile usnesení nabude 

právní moci, měl by být informován druhý rodič, tedy ten, který nepodal návrh. Tento 

postup je vhodný z důvodu, že rodič podávající návrh získá většinou základní právní 

informace prostřednictvím sociálního pracovníka nebo právního zástupce, který s ním 

návrh také může sepsat. Druhý rodič je často nepoučen o průběhu řízení, o svých 

právech, právech dětí, možnostech řešení stávající situace apod. A zde právě může 

poskytnutí poradenství mít i daleko širší význam a může působit i jako krizová 

intervence v případech, kdy je druhý partner nepřipraven na rozpad rodiny a může jim 

být doporučena jiná možnost řešení, např. návštěva rodinné poradny. 

                                                                      

Velmi důležitá je i etika poradenství. Téměř každá profese má své „ nepsané 

zákony “, určité tradované normy, které každý příslušník profese dodržuje. Řadě těchto 

profesních norem se dostalo i určitého  oficiálního vymezení, jejichž dodržování se 

stává podmínkou vykonávání určité konkrétní profese a jejich nedodržení či přímo 

porušení znemožňují výkon povolání.Etikou rozumíme dodržování určitých morálních 

zásad vázajících se k výkonu určitých povolání. Základní přístupy byly zformulovány v již 

zmíněném Etickém kodexu sociálního pracovníka. 
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Metody práce 

 

Co se týče metod práce, není možné stanovit standardní poradenský přístup 

stejný ke všem klientům. Sociální pracovník potřebuje pro svou práci důvěru klienta, 

bez níž klient nepřijme žádnou pomoc.  

 

Pozorování 

Pozorování patří mezi jednu ze základních poradenských technik. Aktivně 

pozorovat, znamená snažit se o vytvoření celkového obrazu, který by zahrnoval 

veškeré vědomé a nevědomé signály. To, co lidé o sobě říkají, signály, které vysílají, to 

vše probíhá jak na vědomé, tak nevědomé úrovni. Tyto signály jsou označovány jako 

„řeč těla“. Při pozorování má vysokou vypovídací hodnotu projevu neverbální  

komunikace. Neverbální komunikace je obsahově velmi bohatá, spontánní, nepodléhá 

tak silně vědomé kontrole. Tento způsob dorozumívání není vyjadřován slovy, ale 

takovými prostředky, jako je výraz tváře, držení těla, způsob řeči, způsob sezení apod. 

Celkový vzhled, tzv. image, sděluje mnoho o sobě.  Nezanedbatelné je prostředí, ve 

kterém poradenská činnost probíhá. 

  

Mezi hlavní chyby znehodnocující pozorování patří analogizování (projekce), tj. 

tendence posuzovat lidi podle sebe. Často neprávem předpokládáme u druhých lidí 

podobné názory, postoje, chování jako jsou naše vlastní. Další častou chybou je „haló 

efekt“, kdy posuzujeme osobu podle celkového dojmu, který si obvykle vytvoříme hned 

na počátku pozorování zkoumané osoby pod vlivem nějaké nápadné, často i 

nepodstatné zvláštnosti. Jedná se o nedostatečně zdůvodněný celkový úsudek o 

člověku nebo o některých jeho osobnostních rysech, založený spíše na intuici než na 

postupném, rozumově zdůvodněném pozorování. Nemělo by docházet ke 

stereotypizaci neboli přiřazování klienta k určitému typu na základě několika znaků bez 

ohledu na empirické oprávnění. 
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Rozhovor 

Rozhovor je nejstarší a nejčastěji užívaný způsob, kterým člověk získává 

informace. Je pochopitelné, že zde platí etika důvěrných informací. 

Typy rozhovoru: 

a) Standardizovaný, řízený – pracovník postupuje podle předem připravených, 

přesně formulovaných otázek, včetně jejich pořadí. 

b) Nestandardizovaný, neřízený – při přípravě si pracovník předem zpracuje 

obsahové schéma, stanoví pořadí otázek. V průběhu rozhovoru je možná 

improvizace, úprava formulace podle konkrétní situace, nechá klienta 

spontánně odpovídat. 

Při rozhovoru se pracovník orientuje na analýzu problému, se kterým se na něho klient 

obrátí, podporuje jeho aktivitu při vlastním hledání řešení problému. [Řezníček, 1994] 

2.3.2 Následná péče  

Léčbě dětí, které byly postiženy některou z forem týrání, zneužívání či 

zanedbávání, předchází odhalení, poznání a diagnóza daného případu. A úkolem 

následné péče by mělo být obnovení tělesné, psychické a sociální pohody dítěte. Léčba 

by proto měla být interdisciplinární, tedy představující společnou činnost zúčastněných 

odborníků různých oborů, kdy každý z nich vstupuje do případu dle potřeby, a to proto, 

aby léčba příznivě ovlivnila všechny dotčené složky života dítěte. Zároveň je to léčba i 

symptomatická, při které se odborníci zaměřují na příznaky ubližování dítěti a také se 

soustřeďují na kauzální stránku léčby, která vede zpět k prevenci a zamezení jevu 

cykličnosti násilí v rodině. A znovu opět připomínám, že forma pomoci týraným a 

zneužívaným dětem může mít i podobu péče ambulantní nebo propojení s péčí 

ústavní. [ Dunovský, J., Dytrych, Z., Matějček, Z. a kol., 1995] 

Hlavní těžiště práce sociálních pracovníků na oddělení sociálně právní ochrany 

spočívá v terénní práci, při které vyvíjí preventivní a poradenskou činnost a setkávají se 

s případy ohrožených dětí, kterým poskytují sociálně-právní ochranu dle pravomocí 
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daných zákonem. Také prověřují věrohodnost sdělení o případech dětí, na které se tato 

pomoc vztahuje. Je zapotřebí včas a adekvátně reagovat na zjištěné skutečnosti, kdy na 

prvním místě jsou hlavně neformální opatření jako poradenské vedení či dohled. 

Někdy je nutné sáhnout k závažným zásahům do rodinných poměrů. Sociální pracovníci 

získávají tedy informace o ohrožených dětech jak vlastním šetřením, zejména 

v souvislosti se soudním řízením o rozvodu manželství rodičů nezletilých dětí nebo 

řízením o výchově a výživě nebo o dávkách státní sociální podpory, tak se i dozvídají  o 

případech ohrožených dětí od příbuzných či rodičů dětí.  

 

2.3.3 Spolupráce s dalšími institucemi v oblasti sociálně-právní ochrany 

dětí 

Je zapotřebí, aby sociální pracovníci měli zmapovanou sociální síť 

spolupracujících subjektů v obvodu jejich působnosti. Nezbytné je navázání dobré 

spolupráce s lékaři , podporovat jejich snahu oznamovat případy podezření na týrání, 

zneužívání či zanedbávání dětí, stejně tak pracovníci škol a  školských zařízení mají 

příležitost zjistit takové případy, neboť jsou v porovnání s ostatními  nejčastěji a 

nejdéle v kontaktu s dětmi. Důležitá je i spolupráce se soudy a orgány činnými 

v trestním řízení, neboť např. pro rozhodnutí soudu je zpráva o poměrech dítěte, 

vypracovaná sociálním pracovníkem, významným podkladem pro konečné rozhodnutí. 

I Policie ČR má ve svých řadách specialisty zabývající se problematikou trestné činnosti 

mládeže a na mládeži. Od začátku roku 2007, s účinností zákona č. 135/2006 Sb. platí, 

že policie může vydat rozhodnutí o vykázání ze společného obydlí a zákazu vstupu do 

něj. Lze-li na základě zjištěných skutečností, zejména s ohledem na předcházející útoky, 

důvodně předpokládat, že dojde k nebezpečnému útoku proti životu, zdraví, svobodě 

nebo zvlášť závažnému útoku proti lidské důstojnosti, je policista oprávněn toho, kdo 

je podezřelý z takového jednání, vykázat z bytu nebo domu společně obývaného 

s ohroženou osobou, i z jeho bezprostředního okolí. Vykázání trvá 1é dnů a toto 

rozhodnutí neúčinné v okamžiku, kdy bylo prokazatelně sděleno osobě, proti které 

směřuje. [Zákon č. 135/2006 Sb.,www.zakonycr.cz]. Významnou úlohu v oblasti 

ochrany ohrožených dětí konají též neziskové organizace. A znovu nesmím 

zapomenout zdůraznit, že orgán sociálně-právní ochrany dětí navíc spolupracuje 
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s odborníky mnoha oborů, jako jsou např. psychologové, psychiatři, soudní znalci, 

právníci apod., kteří rovněž významně přispívají svojí odborností k zajištění systému 

ochrany ohroženého dítěte. 

Oddělení sociálně-právní ochrany, sociální prevence, kde jsem na praxi, pořádá 

na vyžádání besedy pro školy a zaměřuje se na preventivní činnost, kdy jde nejčastěji o 

prevenci drogovou či kriminality, prevenci šikany, ale i na informování, kam se má dítě 

obrátit v případě potřeby pomoci. K tomuto účelu slouží rovněž propagační materiály, 

které zaměstnankyně oddělení sociálně-právní ochrany při přednáškách rozdávají,ale 

které jsou rovněž k dispozici na Magistrátu města. Dále bych se ráda zmínila o Katalogu 

sociálních služeb a služeb souvisejících, které jsou dostupné v Mladé Boleslavi, který 

byl připraven za spoluúčasti pracovních skupin v rámci projektu Komunitní plánování 

sociálních služeb statutárního města Mladá Boleslav a to tak, aby byl přehledný a 

použitelný pro širokou veřejnost. Jsou zde kontakty např. na dětský domov, K-centrum 

pro osoby ohrožené drogami nebo na drogách závislé, azylové domy pro matky 

s dětmi, Linky důvěry, Centra psychoterapie, manželské poradny…atd. Rovněž na 

internetu je dostupná databáze všech možných zařízení, která nabízejí v nepříznivých 

situacích pomoc. K dispozici jsou samozřejmě také krizové linky, Linka bezpečí –

http://www.linkabezpeci.cz, tel.: 116 111, Dětské krizové centrum – 

http://www.dkc.cz. Kompletní adresář azylových domů, domů na půl cesty, nocleháren 

a center denních služeb nalezneme v Registru poskytovatelů sociálních služeb 

http://iregistr.mpsv.cz. Kompletní adresář nízkoprahových center – 

http://www.streetwork.cz . Adresář azylových domů – http://www.azylovedomy.cz. 

Informační portál služeb pro osoby ohrožené sociálním vyloučením 

http://www.sluzbyprevence.mpsv.cz, spravovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí 

atd. 

Dle zákona o sociálně-právní ochraně dětí, jsou školy a školská zařízení povinny 

bezplatně na výzvu orgánu sociálně-právní ochrany dětí sdělit potřebné údaje pro 

poskytnutí sociálně-právní ochrany dětí, nebrání-li tomu zvláštní právní předpis, a to 

podle ustanovení §53 odst. 1 písm. c)zákona č. 359/1999 Sb. Povinností každého 

pedagoga oznamujícího případ týraného, zneužívaného či zanedbávaného dítěte je 

http://www.dkc.cz/
http://iregistr.mpsv.cz/
http://www.streetwork.cz/
http://www.azylovedomy.cz/
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dostát oznamovací povinnosti dle ustanovení § 168 trestního zákona. Na školách 

působí výchovní poradci, kteří zajišťují výchovné poradenství a ve vztahu k týraným, 

zneužívaným a zanedbávaným dětem je jejich pomoc významná, obzvlášť když jim 

jejich rodina neposkytuje dostatečnou intelektuální či sociální nebo hmotnou pomoc. 

Výchovný poradce má možnost sledovat a hodnotit vývoj žáka, a tak i vytvářet 

podmínky pro zdravý psychický i sociální vývoj. Dalším článkem jsou pedagogicko-

psychologické poradny, které provádějí pedagogicko-psychologická vyšetření žáků a 

poskytují metodickou pomoc pedagogickým pracovníkům a výchovným poradcům ve 

školách a psychologům ve školských zařízeních.  

 

Minimální preventivní program 

 

Základním nástrojem prevence na základních a středních školách jsou 

Minimální preventivní programy, které jsou komplexním systémovým prvkem v 

realizaci preventivních aktivit.  

Minimální preventivní program – jedná se o konkrétní dokument školy zaměřený 

zejména na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální 

rozvoj. Je vypracován vždy pro příslušný školní rok a je součástí výchovně vzdělávacího 

programu školy. V tomto programu jsou zahrnuty aktivity zaměřené na prevenci, např. 

besedy, interaktivní techniky, nácviky dovedností, ale i vytváření podmínek pro 

smysluplné trávení volného času žáků. [www.msmt.cz/socialni-programy/prevence] 

 

Realizaci těchto programů koordinuje školní metodik prevence, který se rovněž 

podílí na soustavném vzdělávání pracovníků školy v oblasti prevence a také zajišťuje 

autoevaluaci procesu a výsledků Minimálních preventivních programů, spolupracuje s 

okresním metodikem preventivních aktivit a podílí se na opatřeních při výskytu 

sociálně patologických jevů ve škole, jako jsou např. šikana, užívání návykových a 

psychotropních látek, záškoláctví, agresivita, rizikové sexuální chování aj. Také zvyšuje 

všeobecnou informovanost mezi rodiči, učiteli a žáky tak, aby byla zajištěna maximální 

primární prevence těchto jevů. Úzce spolupracuje s třídními učiteli a jejich 

prostřednictvím buduje bezpečné a zdravé klima ve třídě. Zachycuje a vyhodnocuje 

varovné signály spojené s možností výskytu rizikového chování a poskytuje 
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poradenskou činnost.  Školní metodik prevence velmi úzce spolupracuje se školskými a 

dalšími krizovými, poradenskými a preventivními zařízeními, se zařízeními realizujícími 

vzdělávání v prevenci a s institucemi zajišťujícími sociálně právní ochranu dětí a 

mládeže. Jeho práce se opírá o okresní metodiky prevence (ve většině případů se jedná 

o ředitele pedagogicko-psychologických poraden) či krajské školní koordinátory. 

 

Myslím si, že takovéto programy vnášejí jednoznačně systémový prvek do 

preventivních aktivit škol. Z tohoto pohledu je jejich přínos nesporný. Úroveň jejich 

realizace je však rozdílná. Minimální preventivní programy na školách by měly v 

maximální míře napomoci i tomu, že mnohé neblahé jevy ve školním společenství 

budou pojmenovány nebo přestanou být tabu. 

Hlavním cílem v oblasti prevence na školách a ve školských zařízeních je 

celoškolní realizace programu. Dobrá celoškolní strategie pomáhá optimalizovat 

sociální klima školy a zaměření proti sociálně patologickým jevům se stává součástí 

školní kultury. Musí postihovat všechny hlavní účastníky života školy. Z tohoto pohledu 

je významná i účast výchovných poradců a třídních učitelů, ale i ostatních pedagogů a 

zaměstnanců škol a školských zařízení, na procesu preventivních aktivit. 

To jsou zdravá východiska pro zdravou školu. Preventivní témata zaměřená na zdravý 

životní styl je vhodné zařadit do výuky a přitom využívat skupinové práce či jiných 

interaktivních a dalších aktivizujících metod. Optimální je podporovat činnost školních 

klubů, v nichž probíhají aktivity zaměřené na rozvoj různých dovedností, diskuse, 

programové bloky. Nácviky sociálních dovedností a 

programy zaměřené na rozvoj osobnosti je efektivní realizovat při různých pobytových 

akcích. 

Je důležité, aby volný čas dětí plnil funkci relaxační, regenerační, kompenzační, 

sociálně preventivní a výchovnou. Aktivní trávení volného času za přiměřeného 

dohledu nebo vedení kvalifikovaných vedoucích vždy působí jako prevence negativních 

jevů. V dětech je zapotřebí vytvářet povědomí o způsobech ochrany osobního zdraví a 

bezpečí, o tom, kde nalézt či jak přivolat pomoc. Měly by se vést k dovednosti umět se 

bránit zneužívání, ve smyslu vést k dovednosti a umění říci "ne" ve správný okamžik.  
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3 Praktická část 

3.1 Dotazníkové šetření  

 V praktické části absolventské práce jsem si vybrala kvantitativní metodu 

zkoumání. K tomuto účelu jsem využila techniku sběru dat dotazník, který je součástí 

přílohy č. 8. 

 Dotazník jsem koncipovala do několika částí. První část tvoří úvodní slovo, kde 

jsem představila, prezentovala záměr výzkumného šetření, včetně vysvětlení zajištění 

anonymity všech zúčastněných žáků. V úvodním slovu rovněž definuji způsob vyplnění 

odpovědí, a to z důvodu získání jednotných a jasně čitelných dat. Druhou část tvoří 

základní informace o pisateli, konkrétně se jedná o název základní školy, pohlaví žáka a 

jeho věk.  Třetí okruh, jež tvoří nosnou část dotazníku, obsahuje výzkumné otázky. 

 Cílem dotazníku je zjištění míry informovanosti o násilí, týrání, zneužívání a 

zanedbávání dětí u žáků 3. tříd. Dále je předmětem mého zkoumání schopnost 

praktického využití těchto vědomostí u cílové populace. Zajímalo mne tedy, zda by žáci 

třetích tříd byli schopní čelit problémům týrání a zanedbávání, eventuelně je řešit.   

 Dotazník obsahuje otázky ze tří tematických skupin. Nejširší oblast otázek tvoří 

primárně preventivní působení na poli šíření informovanosti o problému. Druhá oblast 

se zaměřuje na osobní zkušenosti dětí s násilím, týráním a dalšími formami 

patologického chování v rodinách. Třetí skupina otázek mapuje praktické dovednosti 

žáků, zda by v případě potřeby uměly děti pomoci sobě nebo druhému ohroženému 

kamarádovi a jaký způsob pomoci by volily. 

 Dotazník je tvořen celkem 9 otázkami. Nejčastěji jsem využívala předtištěné 

odpovědi s nucenou volbou, přičemž některé otázky jsou doplněné možností volné 

odpovědi. Volná odpověď umožňuje přesnou specifikaci, popř. upřesnění věci, 

dotazovaní je mohou volit v případě, že nenajdou mezi nabízenými odpověďmi tu 

vhodnou. 

 K vyhodnocení jsem využila počítačový program Microsoft Excel, kde jsem 

získaná data zpracovala do grafů. Následně jsem jednotlivé statické výstupy slovně 
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interpretovala. Odpovědi žáků jsem posuzovala jako celek, nerozlišovala jsem mezi 

pohlavím dětí  a jejich věkem, a to především z důvodu nízkého počtu respondentů. 

Získaná statistická data jsou porovnávána dle příslušnosti základní školy (srovnávám 

situaci na ZŠ 17. listopadu a ZŠ Václavkova v Mladé Boleslavi). 

 Samotnému vyplnění dotazníků předcházel dopis pro rodiče (viz. příloha č. 7), ve 

kterém jsem rodičům žáků písemně objasnila důvod svého zkoumání i podmínky 

vyplnění dotazníku, včetně zajištění anonymity při následném zpracování dat. 

Následně jsem požadovala podpis rodičů jako jejich informovaný souhlas s vyplněním 

dotazníku jejich dítětem.  

Hypotézy:  

1.hypotéza: O problematice násilí, zneužívání a zanedbávání se s dětmi této věkové 

kategorie vy výuce nemluví. 

2.hypotéze: Žáci této věkové kategorie by se v případě násilí či jiného ubližování svěřili 

někomu dospělému. 

 3.hypotéze: Žáci této věkové kategorie by se v případě výskytu násilí či ubližování, ať 

už jim samotným či kamarádovi, dokázali obrátit na nějakou instituci. 

 

3.1.1.  ZADÁVÁNÍ DOTAZNÍKŮ 

1/  Základní škola 17. listopadu, Mladá Boleslav 

 

Koncem ledna 2012 jsem se dostavila na předem dojednanou schůzku s paní 

ředitelkou základní školy, kde jsem jí představila dotazník a dopis s informovaným 

souhlasem pro rodiče žáků. Paní ředitelka mi doporučila k dotazníkovému šetření třídu 

3.C Mgr. Marie Prskavcové. Osobně jsem paní učitelku kontaktovala, detailně jí 

vysvětlila veškeré podmínky a záměry mého zkoumání. Představila jsem se rovněž 

žákům 3. třídy, hovořila jsem s nimi o dotazníku a rozdala jsem jim dopisy 

s informovaným souhlasem pro rodiče.  
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Dne 8. 2. 2012 jsem se po předchozí osobní domluvě s Mgr. Prskavcovou do 

třídy dostavila, převzala si od dětí informované souhlasy od rodičů. Zadala jsem 

dotazník k vyplnění dětem, které byly ve škole přítomny a donesly podepsaný souhlas 

k vyplnění dotazníku od svých rodičů. K vyplnění dotazníku byla žákům vymezena jedna 

vyučovací hodina. Děti seděly v lavici po dvou (některé samy), pracovaly samostatně, 

dohlížela jsem, aby od sebe neopisovaly a nečetly si přes rameno odpovědi svých 

spolužáků. Žáci se v průběhu psaní dotazovali, požadovali upřesnění jednotlivých 

dotazů či konkrétních pojmů. Někteří z nich nevěděli, z jakého důvodu mají dotazník 

vyplňovat, když se jich problematika násilí, zanedbávání a zneužívání netýká. Někteří 

nerozuměli pojmům, jako například erotika, trestnost, což jsem jim blíže specifikovala, 

vysvětlila. Děti bez zásadních problémů a ochotně dotazník vyplnily. Po dopsání 

dotazníku projevili někteří žáci obavy, aby se dotazníky nedostaly k jejich rodičům. 

2/  Základní škola Václavkova, Mladá Boleslav 

Do školy jsem se dostavila začátkem února 2012, kde jsem hovořila se  

zástupcem ředitele. Vysvětlila jsem mu svůj záměr, představila dotazník a dopis pro 

rodiče. Obdržela jsem kontakt na Mgr. Houšteckou, která učí na místní základní škole 

třetí třídu. S Mgr. Houšteckou jsme dojednaly, že žákům sama rozdá dopisy určené pro 

rodiče a následně s dětmi dotazníky vyplní. Někteří rodiče výslovně nesouhlasili s tím, 

aby jejich dítě vyplňovalo dotazník.  

Paní učitelka vyplňovala s dětmi dotazník v kruhu po vyučování. Žáci neopisovali, 

pracovali samostatně. V případě nejasností některých pojmů se dotazovali paní 

učitelky, která jim vše vysvětlila. Někteří žáci vyjádřili obavu, aby se vyplněné dotazníky 

nedostaly k jejich rodičům. 
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3.1.2. CHARAKTERISTIKA ZKOUMANÉHO SOUBORU 

Základní škola, 17. listopadu 1325, Mladá Boleslav 

 

 3 třída čítá celkem 21 žáků (11 chlapců, 10 dívek) 

 třída je z hlediska prospěchu nesourodá, jsou zde jedničkáři, jakož i velmi slabí 

žáci 

 jedna žákyně je v péči Speciálně pedagogického centra 

 ve třídě nejsou děti s poruchami chování  

 v kolektivu není žádné dítě vyčleňováno ostatními 

 třídní učitelka hodnotí třídu jako celek rovnoměrně rozvrstvenou, problémy jsou 

zde mírné  

 třída se účastní aktivit v oblasti prevence násilí, týrání, zneužívání, a to zejména 

rozhovory s dětmi, modelovými situacemi (v předmětu Dramatická výchova), 

dále škola podporuje volnočasové aktivity dětí ve škole (turnaje, soutěže, 

vystoupení, volitelné předměty) a volnočasové činnosti dětí mimo školu 

 

Základní škola, Václavkova  1040, Mladá Boleslav 

 3. třída čítá 18 žáků (10 chlapců, 8 dívek) 

 do třídy chodí děti s výraznou odlišností inteligence (děti nadprůměrně nadané, 

jakož děti, které výuku nezvládají) 

 třída je velmi různorodá z hlediska národnostního složení (Turek, Róm, Slovák, 

Čech) 

 jsou zde děti, které mají poruchy učení a chování, děti emocionálně nezralé 

 ve třídě je žák, který je vyčleňovaný ostatními z kolektivu 

 kolektiv jako celek není příliš schopen týmové spolupráce  

 třída je třídní učitelkou charakterizována jako problémová, přesto problematika 

týrání, zneužívání a násilí nebyla pedagogickým sborem v tomto kolektivu 

zachycena 
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 třída nemá žádné pravidelné, opakované aktivity na podporu prevence tohoto 

patologického jevu, je však možnost a prostor toto téma začlenit 

 

3.1.3.   VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ 

Dotazníky byly zadávány žákům 3. tříd na dvou základních školách v Mladé 

Boleslavi, a to na Základní škole, 17. listopadu 1325 (dále jen ZŠ 17. listopadu) a na 

Základní škole, Václavkova 1040 (dále jen ZŠ Václavkova).  

 

 celkem dotazníky vyplnilo 24 žáků (respondentů) 

 8 dětí nepřineslo informovaný souhlas rodičů o vyplnění dotazníku  

 7 dětí nebylo při vyplňování ve škole přítomných  

 

 

Graf č. 1 Celkový počet respondentů (žáků 3. tříd ZŠ) 

61%
21%

18%

dotazník vyplnilo informovaný souhlas nemělo chybělo

 

 

 

Cílovou populaci respondentů lze rozdělit z hlediska pohlaví a věku. 

Z následujících grafů č. 2a a 2b je patrné, že je podíl dívek a chlapců v jednotlivých 

třídách téměř vyrovnaný. Co se rozdělení věku týče, pak nejčetnější věkovou kategorií 

dotazovaných ze ZŠ 17. listopadu i ze ZŠ Václavkova je skupině 9 let. Celkově lze na 
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základě grafů č. 3a a 3b shrnout, že žáci ze ZŠ Václavkova jsou v průměru věkově starší 

nežli děti ze ZŠ 17. listopadu.  

                          

Graf č. 2a  Rozdělení dle pohlaví         

ZŠ 17. listopadu 

7

8

Chlapec Dívka
 

Graf č. 2b Rozdělení dle pohlaví

ZŠ Václavkova

4

5

Chlapec Dívka
 

  

Graf č. 3a  Věk žáků 

ZŠ 17. listopadu

6

8

1

8 let 9 let 10 let

Graf č. 3b  Věk žáků   

ZŠ Václavkova

1

5

3

8 let 9 let 10 let

 

 

 

V úvodních otázkách dotazníku jsem zkoumala, zda jsou žáci 3. tříd informovaní 

o problematice násilí, zneužívání a zanedbávání dětí v rámci výuky na základní škole a 

zda o problému hovoří doma s rodiči. Grafy č. 4a a 4b znázorňují situaci na jednotlivých 

základních školách. V dotazníku 73% dotázaných ze ZŠ 17. listopadu uvedlo, že o 

tématu násilí a zneužívání s paní učitelkou dosud nehovořili (graf č. 4a), což je 

pochopitelně alarmující. Zbylých 27% žáků si nepamatuje, že by uvedená témata s paní 
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učitelkou probírali. Zde se má hypotéza č.1 potvrdila. Domnívám se, že by se o tématu 

mělo s dětmi hovořit, a to již od prvních tříd, s přihlédnutím k úrovni mentální zralosti 

žáků. Naopak situace je zcela v pořádku na ZŠ Václavkova, kde se tématem žáci 

s učitelem zabývali, uvedlo to 78% dotázaných (graf č. 4b). 22% respondentů dále 

přiznalo, že si probírání tématu nepamatuje. Možnosti „jiná odpověď“ nevyužil ani 

jeden dotazovaný žák.  

 

Graf č. 4a   Informovanost žáků 

       o problematice v rámci výuky 

ZŠ 17. listopadu
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0

Ano Ne Nepamatuje si Jiná

 

Graf č. 4b     Informovanost žáků 

o problematice v rámci výuky 

ZŠ Václavkova
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0

2
0

Ano Ne Nepamatuje si Jiná
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Situace u cílové populace zkoumaných je příznivější v rodinné sféře, kde si děti 

s rodiči o násilí, zneužívání a zanedbávání povídají. Děti ze ZŠ Václavkova uvedly ze 

100%, že o zmíněných tématech doma hovoří (viz. graf č. 5b). V případě žáků ze ZŠ 17. 

listopadu se svými rodiči hovoří 73% dotázaných, zbylých 27% nikoliv. Ani v tomto 

případě nikdo nevyužil varianty „jiná odpověď“. 

 

Graf č.5a  Děti hovoří o násilí, 

týrání a zneužívání s rodiči

ZŠ 17. listopadu 

11

4
0

Ano Ne Jiná

 

Graf č. 5b  Děti hovoří o násilí, 

týrání a zneužívání s rodiči

ZŠ Václavkova

9

00

Ano Ne Jiná

 

 

Grafy č. 6a a 6b dokumentují odpovědi na otázku, zda by se dotazovaný žák 

někomu svěřil v případě, že by mu doma někdo ubližoval. I zde se má hypotéza č.2 

potvrdila. Velice pozitivní je skutečnost, že ani jeden žák neodpověděl, že „ne“. Drtivá 

většina dětí udala, že by se někomu svěřila. „Nevím“ odpověděli pouze 2 žáci ze ZŠ 17. 

listopadu a 1 žák ze ZŠ Václavkova. Jinou odpověď neuvedl žádný z dotázaných.   
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Graf č. 6a  Dítě se dokáže svěřit

ZŠ 17. listopadu 

13

0
2 0

Ano Ne Nevím Jiná

Graf č. 6b  Dítě se dokáže svěřit

ZŠ Václavkova

8

0
1 0

Ano Ne Nevím Jiná

 

 

 

Následující otázku „Komu by se dítě svěřilo“ (viz. graf č. 6c a 6d) zodpovídali ti 

respondenti, kteří v grafech č. 6a a 6b uvedli „ano“. Celkem tedy na tuto otázku 

odpovídalo 21 žáků (13 dětí ze ZŠ 17. listopadu, 8 dětí ze ZŠ Václavkova). Výsledky 

grafů (graf č. 6c a 6d) ukazují, že důvěra dětí ve svou rodinu je vysoká, ostatní okruhy 

osob a institucí, kterým se lze v případě problémů, trápení svěřit, jsou v hodnocení 

důvěry na jednotlivých školách rozdílné. 

Žáci ze ZŠ 17. listopadu odpovídali na všechny autorem navržené varianty „ano“ 

či „ne“ (viz. graf č. 6c). Nejvyšší četnost je evidována v kategorii „rodina“, které by se 

svěřili všichni dotazovaní, vyjma 1 žáka. Ostatní kategorie jsou v četnostech odpovědí 

vyvážené. Děti by se dále svěřily telefonátem na krizovou linku (8x), poté svému 

kamarádovi (7x),  zbylé kategorie získaly shodný počet hlasů 6x (tj. učiteli, odborníkovi, 

nikomu). Z výsledků je zjevné, že je zde mnoho dětí, které by se s problémem svěřit 

bálo, možná by se ani nechtěly nikomu svěřit. 
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Graf č. 6c  Komu by se dítě svěřilo

ZŠ 17. listopadu 

Ano
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Žáci ze ZŠ Václavkova vyslovili nejvyšší možnou důvěru své rodině (viz. graf č. 

6d), které by se svěřili všichni dotázaní. V ostatních kategoriích pak neodpovídali 

všichni dotázaní. Je však patrné, že druhým nejvíce důvěryhodným místem pro žáky je 

jejich učitel (7x), dále pak kamarád (6x), krizová linka (5x), odborník (3x).  Děti z této 3. 

třídy by si takto vážný problém nenechávali pro sebe, nebyl zde žádný žák, který by 

eventuelní trápení nikomu nesvěřil. 
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Na otázku, zda by dítě umělo pomoci kamarádovi, kterému doma ubližují, 

odpověděla většina žáků, že „ano“. 66% žáků ze ZŠ 17. listopadu si myslí, že by uměli 

svému kamarádovi pomoci, 33% žáků pak neví. Na ZŠ Václavkova jsou výsledky ještě 

uspokojivější, pomoci by pravděpodobně dokázalo dokonce 78% dotázaných, 22% 

neví. Ani na jedné základní škole nikdo neuvedl odpověď „ne“ (grafy č. 7a a 7b). Jsem 

ráda, že i v tomto případě mohu napsat, že má hypotéza č. 3 se potvrdila. 

10 dětí ze ZŠ 17. listopadu,  kteří v grafu č. 7a označily „ano“, uvedly tyto formy 

konkrétní pomoci druhému: 

 zavolal bych na policii 

 zavolal bych na krizovou linku 

 vzal bych kamaráda k sobě domů a počkal bych na rodiče 

 řekl bych to paní učitelce nebo rodičům 

 utěšil bych ho a vzal domů 

 zavolal bych do dětského domova 

 

7 dětí ze ZŠ Václavkova, kteří v grafu č. 7b označily „ano“, uvedly tyto formy konkrétní 

pomoci druhému: 

 zavolal bych na krizovou linku  

 řekl bych to rodičům 

 oznámil bych to na policii 
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Graf č. 7a  Dítě umí pomoci 

ubližovanému kamarádovi 

ZŠ 17. listopadu
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Graf č. 7b  Dítě umí pomoci 

ubližovanému kamarádovi?

ZŠ Václavkova
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Součástí povědomí žáků o násilí, zneužívání a zanedbávání dětí by měly být i 

základní instituce, které takto postiženým dětem pomáhají. Z tohoto důvodu mne 

zajímalo, zda žáci 3. tříd tyto organizace znají. 67% žáků ze ZŠ 17. listopadu o takové 

instituci nikdo neslyšelo, pouze 33% uvedlo, že takovou instituci zná. Konkrétně pak 

jmenovali dětský domov a UNICEF. Respondenti ze ZŠ Václavkova jsou ve srovnání se 

žáky ze ZŠ 17. listopadu informovanější, 56% z nich slyšelo o pomáhající instituci. 

Konkrétně pak zmínili krizové linky pomoci.   

 

Graf č. 8a  Děti znají pomáhající 

instituce

ZŠ 17. listopadu
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Graf č. 8b  Děti znají pomáhající 

instituce

ZŠ Václavkova
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Spokojenost v rodině je důležitý aspekt pro zdravý psychický i fyziologický vývoj 

dítěte. Rodina sehrává zásadní úlohu v mnoha životně důležitých vývojových 

procesech. Fungující, pozitivní rodinné klima je významnou prevencí nejrůznějších 

patologických jevů v dětství, dospívání i v dospělosti člověka. Traumata, která děti 

v rodinách zažívají, mají širokosáhlé následky, a to mnohdy i na celý zbytek života. Děti, 

které nejsou ve své rodině spokojené, mohou být mimo jiné zasažené právě násilím, 

zneužíváním či zanedbáváním. Z tohoto důvodu je podstatné zkoumat nespokojenost 

dětí v rodině a její příčiny (viz. graf č. 9a a 9b). Výsledky dotazníkového šetření ukázaly, 

že jeden žák ze ZŠ 17. listopadu doma není spokojený a jeden žák ze ZŠ Václavkova je 

spokojený jen někdy. Zbylí dotazovaní žáci uvedli, že doma spokojení jsou. 

 

Graf č. 9a  Spokojenost dítěte v 

rodině 

ZŠ 17. listopadu
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Graf č. 9b  Spokojenost dítěte v 

rodině
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Dále jsem zjišťovala, které situace související s násilím, zneužíváním a 

zanedbáváním, dotazovaní žáci doma zažili. Jednalo se celkem o 11 různých jevů (viz. 

graf č. 10a a 10b), které mohou v patologických rodinách nastávat. Žáci u každé 

uvedené situace kroužkovali, zda takovému to chování doma čelí či v minulosti čelili.  

Děti ze ZŠ 17. listopadu se s uvedenými patologickými jevy ve své rodině v drtivé 

většině nesetkávají (viz. graf č. 10a). V jednom případě žákyně uvedla, že zažila 

psychické deptání, křičení a používání vulgárních slov a současně byla svědkem útoku 

mezi rodiči, kdy jeden bije druhého nebo kdy se často ošklivě hádají. V přídě žáků ze ZŠ 
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Václavkova (graf č. 10b) se jeden dotázaný setkal s častým ponecháváním doma 

samotného bez dozoru a taktéž přihlížel útoku mezi rodiči či častým hádkám. 
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40% žáků ze ZŠ 17. listopadu si myslí, že by se mělo ve škole více hovořit o ochraně 

dítěte před násilím, zanedbáváním a zneužíváním (viz. graf č. 11a).  Uvedli k tomu 

následující důvody: 

 abychom se o tom dozvěděli více 

 abychom věděli, co máme v takové situaci dělat, jak se zachovat 

 abychom věděli, když mi mamka dá na zadek, že to není týrání 

 

37% dotázaných dětí ze ZŠ Václavkova (viz. graf č. 11b) by rádo ve škole více hovořilo o 

těchto problémech, a to především z důvodů: 

 abychom byli více informovaní 

 abychom věděli, jak se v takové situaci zachovat 

 

33% dotázaných ze ZŠ 17. listopadu nechce ve škole více hovořit o týrání dětí, 27% dětí 

pak neví, zda by chtěli o násilí na dětech více hovořit. V případě ZŠ Václavkova o 

problémech násilí nechce více hovořit 25%respondentů a 38% uvedlo, že neví. 

 

 

 

Graf č. 11a  Ve škole by se mělo 

více hovořit o ochraně před násilím   

ZŠ 17. listopadu

6

5

4

Ano Ne Nevím

Graf č. 11b  Ve škole by se mělo 

více hovořit o ochraně před násilím

ZŠ Václavkova

3

2

3

Ano Ne Nevím

 

 



- 58 - 

 

Poslední otázka dotazníku mapuje znalosti žáků, a to zda vědí o trestnosti týrání 

dětí dle zákonných norem v České republice. 74% žáků ZŠ 17. listopadu ví, že je týrání 

dětí trestné, zbylí žáci (26%) o trestnosti neví nebo si myslí, že to není trestné. Žáci ze 

ZŠ Václavkova jsou vyjma jednoho žáka, který odpověď neví, obeznámení s trestností a 

ví, že takovéto chování je povolenou hranicí našich legislativních norem. 
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3.1.4.  ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ  

Obě 3. třídy uvedených základních škol mají různorodé složení žáků, a to jak na 

mentální úrovni vyspělosti, ale i v jiných oblastech (např. národnostní, kulturní, 

sociální). Práce s takovým kolektivem vyžaduje ze strany pedagogy značné zkušenosti, 

trpělivost a vysokou míru profesionálního i osobního nasazení. Takto malé děti vyžadují 

individuální přístup, což je v dnešních, často dosti početných třídách náročné a mnohdy 

není v silách jednoho pedagoga účinný individuální kontakt, přístup s jednotlivými 

dětmi navázat. Z dotazníků je patrné, že se takovýto přístup více zdařil třídní učitelce 

na ZŠ Václavkova, kde žáci tuto osobu vnímají jako kamaráda, někoho, komu se mohou 

přijít svěřit. Takovýto přátelský vztah k učiteli je velice žádoucí z hlediska prevence 

psychopatologických jevů u malých dětí.  
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Téma týrání dětí, násilí na dětech a jejich zneužívání je jedním z nejcitlivějších 

témat vůbec, o kterém se s radostí nehovoří. Přesto by okolí dětí mělo být více všímavé 

vůči těmto jevům. Ve škole mají učitelé možnost poznat dítě komplexně, nahlédnout 

do jeho domova, a to na základě různých informací, signálů (jak se dítě chová, co říká, 

jaké jsou jeho zážitky, volnočasové aktivity, jak prospívá, jak chodí oblékané, jak má 

v pořádku pomůcky, zda má časté absence atd.). Mnoho situací, kdy se dítěti 

objektivně ubližuje, zůstává bez povšimnutí. Častým viníkem je strach z problémů, 

které by nastaly, pokud by dotyčný člověk problém zviditelnil. Dospělí lidé by si měli ale 

uvědomit, že osobní zájmy by v takových případech měly zůstat stranou a na prvním 

místě by mělo být blaho a zdraví dítěte. Dítě si většinou samo v takové situaci pomoci 

neumí, je třeba, aby se řešení ujal někdo dospělý.  

Je neuspokojivé, pokud se o tématu násilí, týrání a zneužívání s dětmi nehovoří. 

V rizikových rodinách se tyto vzorce chování mohou používat již od raného dětství, kdy 

dítě mnoho let prožívá nepříjemné emoce, trápí se, v krajním případě může být i vážně 

ohroženo na svém zdraví. V rodině trávíme nejvíce času. Dalším místem, kde děti tráví 

svůj čas, je škola. Škola by kromě vyučovacích hodin matematiky a dalších předmětů, 

měla dítěti předávat znalosti a zkušenosti z oblasti mezilidských vztahů, učit dítě, co je 

zdravé mezilidské chování a co je již za hranicí přípustnosti. Žáci by měli znát 

pomáhající instituce, které naleznou ve svém nejbližším okolí, kam mohou v případě 

potřeby osobně přijít nebo zavolat.  

Poměrně značné procento dětí nepředalo souhlas rodičů k vyplnění dotazníku, 

což může být jakýmsi signálem nejistoty, strachu z odhalení některých jevů, které se 

v rodině dějí. Jak zmínily třídní učitelky, někteří z rodičů výslovně vyjádřili nesouhlas 

s vyplněním dotazníku.  

V tomto malém zkoumaném vzorku žáků bylo zjištěno, že zde jsou žáci, kteří by 

s velkou pravděpodobností pomoc dospělé kompetentní osoby potřebovali. Vyskytly se 

zde odpovědi, které naznačují, že dotyční žáci neprožívají v domácím prostředí jen 

lásku. Z tohoto důvodu by bylo vhodné zjistit přesné důvody nespokojenosti dotčených 

dětí a upřesnit míru jejich ohrožení. Je zřejmé, že subjektivní hodnocení dětí může být 
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krajně odlišné (co je pro jednoho pouhý neškodný pohlavek, kterých dostává doma 

denně desítky, může jiné dítě hodnotit jako neúměrný fyzický trest za své chování).  

Doporučuji třídním učitelům vytvořit pravidelné pracovní dílny pro své žáky, 

které budou vždy tematicky zaměřené a budou sloužit jako prostor pro získávání 

nových vědomostí, ale i pro nácvik praktických dovedností, které by dětem pomohly 

překlenout případné problémy. Již v tomto raném věku, kdy jsou děti obzvláště 

zranitelné a často se nejsou schopné nijak bránit, by měli vědět, jak rozpoznají 

patologické jevy, formy chování a jak je řešit. Je nutné, aby děti uměly rozeznat, co je 

již za hranicí dobrých mravů a ze strany rodičů neakceptovatelný způsob výchovy.  
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4 Diskuse 

I když je dnes syndrom CAN velice aktuálním problémem, je o něm široká veřejnost 

málo informována. Proto jsem se ve své práci zaměřila především na získání odborných 

teoretických znalostí o syndromu CAN, zjistila jsem si aktuálně platnou legislativu a popsala 

úlohu a činnosti sociálního pracovníka v této problematice. 

V teoretické části jsem zpracovávala problematiku týraných, zneužívaných a 

zanedbávaných dětí a snažila jsem se zdůraznit rodinu jako společenství, kde dochází k 

naplnění potřeb dětí. Za důležité zde považuji její funkce a vlivy na změny v chování a vývoji 

dítěte, které mohou později signalizovat týrání, zanedbávání či zneužívání dítěte.  Jednotlivé 

kapitoly byly věnovány fyzickému a psychickému týrání, zanedbávání a sexuálnímu zneužívání 

a zmiňuji se i o zvláštních formách syndromu CAN. Další kapitoly byly zaměřeny na sociálně-

právní ochranu dětí a aktuální právní legislativu, vztahující se k tomuto problému. 

Samostatnou kapitolu jsem věnovala i úloze sociálního pracovníka a ostatních subjektů a 

následné léčbě týraných, zneužívaných či zanedbávaných dětí. Teoretickou část uzavírám 

kapitolou o poradenství a spolupráci dalších institucí.  

Hlavním cílem mé práce bylo zjistit, do jaké míry jsou informovaní žáci 3. tříd 

základních škol o problematice násilí, týrání, zneužívání a zanedbávání. Zajímalo mě, zda mají 

již nějakou osobní zkušenost a zda by byli schopni danou situaci řešit či zda mají vůbec přehled 

o institucích, které by jim v takovém případě mohly pomoci. A i když dotazníky nakonec 

vyplnilo jen 24 žáků, tak výsledky potvrdily, že děti ve věku 9 let jsou velice málo informované 

o problematice patologických jevů. Ale potěšilo mě, že většina dětí by se v případě problému 

dokázala někomu svěřit a obrátit na příslušnou instituci o pomoc i když některé děti by ze 

strachu tak neučinily. To je dle mého názoru varující zjištění. Alarmující je i to, že se v obou 

sledovaných třídách vyskytlo dítě, které doma zažilo špatné zacházení. O citlivosti tématu 

svědčí i fakt, že děti projevovaly obavu, aby se vyplněné dotazníky nedostaly do rukou rodičů a 

rovněž mě překvapilo, že 8 dětí nepřineslo s vyplněním dotazníku souhlas. Je evidentní, že je 

velice obtížné toto téma prakticky zkoumat a zjišťovat takto citlivé údaje. Pro mnoho lidí jde o 

téma velice citlivé, až příliš osobní, než aby ho s někým probírali či o něm na veřejnosti mluvili. 

Proto je třeba zaměřit se na rodiče. V jedné rovině na jejich kontrolu (pravidelné docházení s 

dítětem na preventivní prohlídky, životní styl apod.), ve druhé pak na vybudování jejich znalosti 

o této problematice. Měli by to byt hlavně oni, kdo dítěti vysvětlí, jaká má práva, co si k němu 

ostatní děti i dospělí mohou dovolit a kde případně hledat pomoc.  
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Při zpracování absolventské práce jsem využila mnoha odborných pramenů, jež jsou 

dobře dostupné odborné i laické veřejnosti.  Osobně mne zaujali autoři: Dunovský, Dytrych, 

Langmeier a Matějček, kteří se ve svých knihách snaží především o všestranné poznání dané 

problematiky či jevu a jeho řešení a své názory, pohledy, rady dokládají svojí mnohaletou praxí 

a zkušenostmi, ale i vzájemnou spoluprací. Velkou předností odborných knih zmíněných autorů 

je snadná orientace v problematice, včetně praktického řešení problému, srozumitelně 

popsané širší populaci. Autoři svými texty nabudí člověka k motivaci, aby se týraným, 

zneužívaným a zanedbávaným dětem ještě více a účinněji pomáhalo.  

Při psaní mé práce jsem se setkala s několika vstřícnými odborníky z pedagogicko-

psychologické poradny a z oddělení sociálně-právní ochrany dítěte, kteří mi při sepisovaní 

práce svými poznatky a zkušenostmi k tomuto tématu velice pomohli. Také jsem si uvědomila, 

jak je toto téma obsáhlé a že se mi podaří jen těžko s ohledem na rozsah práce zmapovat celou 

jeho problematiku. Jsem si vědoma, že rozpracovat toto téma do daného rozsahu není možné, 

zasloužilo by si více prostoru. Příště bych si zvolila pouze dílčí část problému. 
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Závěr   

Svět týraného dítěte plného bolesti, zklamání a strachu je pro něho jediný, 

který má. Míra utrpení však rozhodně není odvozena pouze od počtu nebo závažnosti 

zranění na jeho těle, větší bolest může mnohdy představovat slovní ponižování, 

vydírání, zastrašování, tak jako se to děje v případech psychického týrání, které ve své 

práci rovněž zmiňuji. Stěžejní je funkce rodiny, která má na vývoj dítěte velký vliv. 

Rodičovství znamená nejen lásku, ale i mimořádnou odpovědnost. „Jaké dětství prožijí 

děti, které máme nebo teprve budeme mít, to se projeví na dětech těchto dětí a ještě 

dále“.[ Matějček, Z., 1986, str. 198].  

Je na nás dospělých, abychom důvěru dětí nezklamali. Ať už se jedná o dítě 

kolegy či souseda. Měli bychom se více dívat kolem sebe a hlavně nebýt k volání o 

pomoc lhostejní. Protože v naší moci je syndrom CAN rozeznat. Přístup okolí je velice 

důležitý, dítě samo se nedokáže bránit, natož zvenku získat pomoc.  

Co se týče prevence, nejlépe můžeme předcházet patologickým jevům ve 

společnosti zvýšením právního vědomí veřejnosti, posilováním úcty člověka k lidským 

právům obecně i k právům dítěte. A i když má dítě garantovaná práva a svobody na 

základě množství vnitrostátních i mezinárodních právních předpisů, přesto je stále řada 

oblastí, na které je třeba se zaměřit a v jejich rámci postavení dítěte a jeho ochrany 

zlepšit. Prevence v případě syndromu CAN by měla zabránit, aby se dítěti vůbec 

ubližovalo, měla by se dotýkat vývoje osobnosti člověka, a to nejen na úrovni 

intelektové, vědomostní, ale především citové a mravní. 

Toto doporučení by mělo být především výzvou pro média, příslušné neziskové 

organizace, příslušná ministerstva a orgány péče o dítě. Pro naši společnost by pomoc 

týraným dětem měla být samozřejmostí. Zásadní kroky jsou bezpochyby potřeba činit v 

rámci informovanosti veřejnosti, legislativy a také spolupráce s mezinárodními 

institucemi. Včasné a správné provedení vyhodnocení případu dítěte je zásadním 

momentem pro jeho další život. Vždyť jde o situace nadměrného trestání, bití či jiného 

ohrožování dítěte, sexuální zneužívání dítěte jakoukoli osobou, ať blízkou nebo cizí a o 

zanedbávání péče o dítě, ponechávaní dítě bez dozoru apod. A proto je spolupůsobení 

všech sil společnosti tak důležité! Proto apeluji i na pomoc lékařů, učitelů, sousedů, 
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blízkých, kteří musejí najít odvahu a upozornit na danou situaci domácího násilí. Každý, 

kdo se o nepříznivé situaci nezletilého dítěte doví, je nejen oprávněn, ale i povinen 

upozornit orgán sociálně-právní ochrany dětí na tuto skutečnost.  

Nalézt optimální řešení této problematiky není vždy jednoduché. Pro odborníky 

je velmi důležité zvolit co nejvhodnější a nejvíce individuální následnou péči nejen o 

týrané dítě, ale i o celou jeho rodinu. Tato pomoc musí být nejen systematická, 

odborná a komplexní, ale hlavně okamžitá.  

Největší překážkou poznání a uznání tohoto jevu jako závažného společenského 

problému jsou pověry týkající se domácího násilí. Především jde o rozšířené 

přesvědčení, že násilí v rodině je záležitostí soukromou, že si o ně oběť koleduje, že si 

ho zaslouží. V duchu hesla „Škoda každé rány, která padne vedle" je rozšířená 

představa, že násilí k soužití partnerů dokonce patří. Proto se každá nová iniciativa 

směřovaná proti násilí v rodině musela nejprve zaměřovat na zvýšení citlivosti 

veřejnosti vůči tomuto jevu. Velkou zásluhu na změně veřejného mínění a odbourávání 

předsudků mají zejména nejrůznější nestátní neziskové organizace. Ty hrají významnou 

roli nejen v medializaci této problematiky, ale rovněž v následné péči o oběť. Provozují 

poradenská centra a krizové telefonní linky, kam se mohou oběti násilí či týrání obracet 

o radu a pomoc, nabízejí bezplatnou pomoc psychologickou, právní a rovněž i dočasná 

útočiště. V České republice funguje celá řada azylových domů, zejména pro matky 

s dětmi.  

Pouze ten, kdo pochopí podstatu tohoto jevu, jeho vývoj a pozici týrané osoby, 

je schopen na domácí násilí adekvátně a bez předsudků reagovat. Významnou úlohu na 

tomto poli sehrávají zejména osvětové kampaně a výchovné programy. V České 

republice probíhají nejrůznější informační, školící a diskusní projekty pořádané jak 

z iniciativy neziskových nestátních organizací, tak státu.  

Závažnost násilných činů páchaných v rámci rodiny je možno doložit poměrně 

přesvědčivě zejména na jejich následcích. Narušení pocitu bezpečí v rodině může 

způsobit, nezávisle na fyzické újmě, velmi vážná a dlouhodobá psychická poškození 

vedoucí až k neurotickým a psychosomatickým poruchám, fobiím, k neschopnosti 

někomu důvěřovat či rozvíjet úzký vztah. Týrané dítě zpravidla není následně schopno 
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vést plnohodnotný život, mnohdy uplatňuje patologické vzorce chování na svých 

dětech, neboť v tom bylo vychováváno a jinak to vlastně ani neumí nebo se takovým 

zlým chováním na svých dětech a ostatních lidech mstí...Je zapotřebí u dětí 

prohlubovat zájem o lidské vztahy, připravovat je, aby se jednou mohly dobře 

zamilovat, aby si dovedly vybírat svého partnera a založily citově vřelou rodinu, kde 

bude dobře i jejich dětem. Dítě potřebuje lásku a pocit jistoty, že k někomu patří, kdo 

je neopustí a na koho se může spolehnout. Rodiče si musí především uvědomit, že dítě 

vnímá jejich postoje, způsoby, vztahy k druhým lidem, postoj k světu a jednou tyto 

způsoby uplatní, až bude samo dospělé.  

Část dětí si v dětství prožila a prožije mnoho utrpení a strastí a i když neexistuje 

žádný recept, který by poradil a pomohl všem dětem, které trpí problémy, žije mezi 

námi mnoho lidí, kteří se těmto dětem snaží pomoci. Vyžaduje to mnoho síly a 

vytrvalosti, ale výsledek je smysluplný. Štěstí dětí je dostačující odměnou, za kterou se 

musí bojovat. Náprava těla je mnohdy rychlá, ale šrámy z duše jen tak někdo 

nevymaže.  

Pomáhejme všichni společně bránit týrání dětí. Je to naše morální i zákonná 

povinnost. Rodina má být pro každého z nás, a zejména pro děti, místem jistoty, lásky a 

bezpečí. 

 

Motto:  

„Domov je to, co nedokážeme popsat ani tisíci slovy, ale srdce jej pozná v jediné  

vteřině...“ 
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Summary 

Protection of the Child against Violence, Abuse and Neglect 

Each of us becomes a parent.  I can see it in other families, that parents would 

do everything for their children to be happy and safe. Therefore I can also see that 

when I have children, I will mainly protect them and support them in their dreams and 

wishes.  

Almost every day we can see a either the reports on TV or news on the internet 

that parent or a close person hurts the child or doesn´t give the child a good care. The 

causes may be different for example, when a parent is mentally ill or addicted to drugs 

or alcohol or the family is in financial problems. But there is no excuse for them and it 

shouldn´t happen in any case that parents  blame their children  for their  problems. 

My practical training was in Mladá Boleslav at the Department of Social 

protection of children at the Town Hall where I met  a variety of children and their 

problems. That´s why I focused on mapping out the work of a social worker at the 

Department of social-legal protection, mostly of vulnerable children from violence, 

abuse and neglect. I also focused on issues of social care for children in general. 

In the theoretical part I focused  my attention on the definition of basic concepts and 

differences between abuse, neglect and violence against children.  

In the practical part I described the way how it looks and how it works at the 

municipality. I monitored the work of a social worker at the Department of the socio-

legal protection of children. 

 In my questionnaires, I dealt with prevention and information of children. 

The aim of questionnaires is to determine the degree of awareness of violence, 

torture, child abuse and neglect for pupils at third classes. It is also the subject of my 

ability to study the practical use of the knowledge of the target population. I 

wondered, whether the pupils of the third class were able to face the problems of 

abuse and neglect and to solve them. 
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The questionnaire contains questions from the three thematic groups. The 

widest range of questions is primarily preventive action in the field of dissemination of 

information about the problem. The second area focuses on the personal experience 

of children with violence, mutilation and other forms of pathological behavior in 

families. The third group of questions maps the practical skills of pupils, whether in the 

case of the needs they could help themselves or another threatened friend and what 

way of help they would choose. 

I compared two schools where I distributed my questionnaires in two classes. I 

tried to find some information, if the problem is discussed during the classes. 

I further examined whether the children think that child abuse is a crime and 

whether they trust someone if it concerns them. 
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Mezinárodní dokumenty týkající se oblasti sociálně-právní ochrany dětí  

 

 
Deklarace, rovněž někdy nazývaná Charta práv dítěte, je předchůdkyní modernější Úmluvy o právech 

dítěte. Dokument vyhlásilo Valné shromáždění Organizace spojených národů (OSN) již v roce 1959. 

Zdůraznila především potřebu zvláštní záruky, péče a právní ochrany dítěti z důvodů jeho tělesné a 

duševní nezralosti. Např. v Zásadě 8 se mluví  o tom, že dítěti bude poskytnuta ochrana a pomoc za všech 

okolností jako mezi prvními a např. Zásada 9 poukazuje na ochranu před všemi formami nedbalosti, 

krutosti a vykořisťování a zakazuje, aby dítě bylo předmětem obchodu.    

Dále je třeba zmínit Úmluvu Mezinárodní organizace práce č. 182 o zákazu a okamžitých opatřeních k 

odstranění nejhorších forem dětské práce, která byla přijata v rámci Mezinárodní konference práce a pro 

Českou republiku vstoupila v platnost 19. 6. 2002. 

Ucelený seznam lidských práv najdeme rozhodně ve Všeobecné deklaraci lidských práv, která je 
nejznámějším lidsko-právním dokumentem na světě a byla schválena Valným shromážděním OSN dne 

10. 12. 1948. Jedná se o právně nezávazný dokument, který ale stále slouží jako výchozí bod pro všechny 

mezinárodní lidsko-právní úmluvy. Obsahuje všechna tato práva: hospodářská, občanská, politická, 

sociální i kulturní. Pro oblast ochrany dětí můžeme jmenovat např. ustanovení čl. 16 odst. 3, kde se píše o 

rodině jako o přirozené a základní jednotce společnosti mající nárok na ochranu ze strany společnosti a 

státu a čl. 25 odst. 2, kde je zmíněno, že mateřství a dětství mají nárok na zvláštní péči a pomoc a že 

všechny děti, ať už manželské či nemanželské, mají požívat stejné sociální ochrany. 

Také dokumenty přijaté Haagskou konferencí mezinárodního práva soukromého v Haagu obsahují 

důležitá práva dětí. Ve vztahu k ohroženým dětem musím jmenovat jednak Úmluvu o 

občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí, která byla přijata 25. 10. 1980 a v České 

republice vstoupila v platnost 1. března 1998. Smluvní státy této Úmluvy jsou pevně přesvědčeny, že co 
se týče péče o děti, tak mají zájmy dětí prvořadou důležitost a přejí si chránit děti před škodlivými účinky 

jejich protiprávního přemístění nebo zadržování a chtějí zajistit postupy jejich bezodkladného návratu do 

státu jejich obvyklého bydliště a zajistit ochranu práva styku s nimi. A dále pak musím zmínit Úmluvu o 

ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení ze dne 29. 5. 1993 a pro Českou republiku 

vstoupila v platnost 1. 6. 2000. Tato úmluva zdůrazňuje význam rodinného prostředí v atmosféře štěstí, 

lásky a porozumění pro harmonický rozvoj osobnosti dítěte, ale také připomíná, že by každý stát měl 

přednostně umožňovat dítěti vyrůstat v péči své původní rodiny. Ale zároveň i uznává, že mezinárodní 

osvojení může poskytnout dítěti výhody trvalé rodiny, když pro něj nemůže být nalezena vhodná rodina 

ve státě jeho původu. Mezinárodní osvojení se má uskutečňovat v nejlepším zájmu dítěte a respektovat 

jeho základní práva, aby se předcházelo únosům a prodeji nebo obchodování s dětmi. 

Mezi další významné dokumenty v oblasti péče o děti patří ty, které přijala Rada Evropy, která je 
samostatná organizace se 40 členskými státy. Byla založena v roce 1949 na podporu politické spolupráce 

mezi evropskými zeměmi. Hlavním cílem Rady Evropy je dosažení větší jednoty mezi jejími členy za 

účelem ochrany a uskutečnění ideálů a principů, které jsou jejich společným dědictvím, a usnadnění jejich 

hospodářského a sociálního pokroku, zejména zachováním a dalším naplňováním lidských práv a 
základních svobod.Významným dokumentem je Evropská sociální charta z roku 1961, která stanovila 

19 základních práv a principů a Evropská úmluva o osvojení dětí z roku 1967 a v roce 1996 byla 

vyhlášena ve Štrasburku Evropská úmluva o výkonu práv dětí. 

Avšak závažným mezinárodním problémem se stalo komerční sexuální zneužívání dětí. V prosinci 2001 
se konal v Jokohamě II. Světový kongres proti komerčnímu sexuálnímu zneužívání dětí. Jednání 

kongresu tematicky navazovalo na závěry I. Světového kongresu, který se k problematice ochrany dětí 

před sexuálním zneužíváním konal ve Stockholmu v roce 1996. Program byl zaměřen zejména na 

prevenci a ochranu dětí před sexuálním zneužíváním, úloze soukromého sektoru v této oblasti, právním 



 

prostředkům a činnosti policejních orgánů, dětské pornografii, obchodu s dětmi atd. Z tohoto zasedání 

vyplynul pak pro zúčastněné státy závazek vypracovat národní plány boje proti komerčnímu sexuálnímu 

zneužívání dětí. Mezi nejzávažnější formy komerčního sexuálního zneužívání dětí patří produkce a 

distribuce dětské pornografie. Na kongresu bylo konstatováno, že v řadě zemí jsou dosud frekventovány 

tradiční formy dětské pornografie, jako jsou fotografie, knihy, časopisy, kresby atd. A navzdory 

legislativě je tento fenomén velmi rozšířen, neboť souvisí se sociálními, ekonomickými a kulturními 

aspekty společnosti. Významným faktorem pro rozvoj komerčního zneužívání je především chudoba, 

válečný konflikt a poválečná situace v zemi původu dítěte. Je však nepochybné, že i rozmach internetu 

přináší s sebou technologický pokrok i v této oblasti a enormní nárůst produkce a šíření dětské 

pornografie. Znepokojujícím zjištěním je skutečnost, že internet slouží i jako prostředek k vyhledávání 

potenciálních nových dětských obětí, se kterými je prostřednictvím tohoto média navazován kontakt a 
jsou lákány a získávány pro účast na pornografické produkci. Rozšíření internetu také vede k tomu, že se 

vytváří nová kategorie zájemců o dětskou pornografii, kteří jsou mimořádně dobře organizováni a 

využívají moderní komunikační prostředky pro vzájemný kontakt a distribuci pornografických materiálů. 

Problematika dětské pornografie se ve značném rozsahu týká i soukromého sektoru, a to ve dvojím 

smyslu. Jednak se soukromý sektor přímo podílí na některých nelegálních aktivitách spojených s 

komerčním sexuálním zneužíváním dětí, např. v rámci tzv. sexuální turistiky, kdy jsou pro klienty 

soukromých cestovních kanceláří organizovány v některých zemích programy zahrnující i různé formy 

sexuálních kontaktů s dětmi. Nepochybná je také účast soukromých firem na komerční výrobě a 

distribuci dětské pornografie. Na druhé straně soukromý sektor významným způsobem finančně přispívá 

k celosvětovému úsilí o eliminaci komerčního sexuálního zneužívání dětí. Ze soukromých zdrojů jsou 

sponzorovány aktivity mnoha významných nevládních organizací, jsou financovány užitečné preventivní 
programy a další žádoucí aktivity. Komerční sexuální  zneužívání dětí je mimořádně skrytá oblast trestné 

činnosti, kterou z řady důvodů nehlásí ani poškození, ani jejich rodiče. Proto je velmi důležité aktivní 

vyhledávání těchto případů ze strany státních orgánů za pomoci nevládních organizací, které jsou 

pravidelně podporovány mj. i ze státních fondů. Pozornost je třeba věnovat i přípravě odborných 

pedagogických pracovníků, zpracování vhodných informačních a výukových materiálů, využívání 

pedagogicko-psychologických poraden, zdravotnických zařízení apod.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 2 

 

Povinnosti obecních úřadů s rozšířenou působností a obecních úřadů 

Obecnímu úřadu přiznává zákon významné pravomoci především v oblasti preventivní a poradenské 

činnosti. Co se týče oblasti ohrožených dětí, jde zejména o vyhledávání dětí, na něž se sociálně právní  

ochrana dětí zaměřuje, jak se uvádí v  §6 odst. 1 zákona o SPO. Případy těchto dětí pak obecní úřad 

oznamuje obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Zaměstnanci obecního úřadu též působí na 
rodiče, aby plnili povinnosti vyplývající z rodičovské odpovědnosti, popř. s nimi projednávají odstranění 

nedostatků ve výchově dítěte nebo v chování dítěte. Rovněž napomínají rodiče nebo osoby, které narušují 

jeho řádnou výchovu, jak je uvedeno v § 43 zákona o rodině. Obec také sleduje, zda jsou dodržována 

opatření, o nichž rozhodla a na žádost soudu i opatření učiněná soudem. § 15 odst. 1 zákona o SPO 

ukládá obecnímu úřadu povinnost zajistit pomoc dítěti, které se ocitlo bez péče přiměřené jeho věku, 

zejména v důsledku úmrtí rodičů nebo jejich pobytu ve zdravotnickém zařízení a při zajištění této péče dá 

zpravidla přednost příbuznému a vyrozumí o této situaci neprodleně obecní úřad obce s rozšířenou 

působností. 

Dalším článkem systému ochrany dětí v rámci orgánů sociálně-právní ochrany dětí je obecní úřad obce 

s rozšířenou působností. Je opět povinen zajišťovat jak preventivní, tak poradenskou činnost. Z hlediska 

prevence je to sledování nepříznivých vlivů působících na děti a zjišťování příčin jejich vzniku a zároveň 

by měl činit opatření k omezování tohoto působení nepříznivých vlivů na děti. A co se týče poradenské 

činnosti, pomáhá rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě, 

poskytuje osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny poradenskou pomoc, která souvisí 

s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče. Také může uložit rodičům povinnost využít 
pomoci odborného poradenského zařízení, a to v případech, kdy rodiče takovou pomoc dítěti nezajistili, 

ačkoliv ji dítě potřebuje a nebo když rodiče nejsou schopni řešit problémy související s výchovou dítěte. 

Rovněž je povinen po umístění dítěte do zařízení pomoci rodičům uspořádat rodinné poměry, které by 

umožnily návrat dítěte do rodiny. Obecní úřad obce s rozšířenou působností, jakožto orgán sociálně 

právní ochrany dětí, podává dle ustanovení § 14 zákona o SPO návrhy soudu za podmínek stanovených 

zákonem č. 94/1963 sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů. V souvislosti k týraným, zneužívaným a 

zanedbávaným dětem jde zejména o návrh na rozhodnutí o splnění podmínky osvojení, spočívající v tom, 

že rodiče neprojevují o své dítě zájem, návrh na omezení nebo zbavení rodičovské zodpovědnosti nebo na 

pozastavení jejího výkonu, návrh na nařízení ústavní výchovy a její prodloužení nebo zrušení. Dále jsou 

to návrhy na svěření dítěte do péče zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, na prodloužení doby 

trvání tohoto svěření a na zrušení rozhodnutí o svěření dítěte do tohoto zařízení, návrhy na vydání 

předběžného opatření u dítěte, jež se ocitlo bez jakékoliv péče nebo jsou-li jeho život nebo příznivý vývoj 
vážně ohroženy či narušeny. Vykonává i funkci opatrovníka a poručníka a činí neodkladné úkony 

v zájmu dítěte a v jeho zastoupení v době, kdy není dítěti ustanoven poručník nebo dokud se neujme své 

funkce. Co se týče svěřování dítěte do výchovy jiných osob než rodičů  podle § 19, 21 zákona o SPO,  

rozhoduje o svěření dítěte do péče budoucích osvojitelů nebo fyzické osoby, která má zájem stát se 

pěstounem, je-li dítě v ústavu nebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc z rozhodnutí soudu 

nebo z vůle rodičů. Přijímá také písemný souhlas rodiče k osvojení dítěte a sleduje vývoj dětí, které byly 

svěřeny do péče jiných osob než rodičů. Vyhledává děti vhodné k osvojení nebo svěření do pěstounské 

péče a fyzické osoby vhodné stát se osvojiteli nebo pěstouny, vede jejich spisovou dokumentaci a kopii 

zasílá krajskému úřadu. Upozorňuje krajské úřady na potřebu pomáhat dětem, zejména propuštěným 

z ústavní, ochranné výchovy nebo výkonu trestu, při získávání možnosti pokračovat v další přípravě na 

povolání, spolupracuje s úřady práce. Nezbytným opatřením, které rovněž činí, je i zprostředkování 

umístění dítěte v azylovém zařízení.                                   

Zákon o SPO (§ 54 a 55) ukládá obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností vést evidenci a spisovou 

dokumentaci dětí, kterým se poskytuje sociálně-právní ochrana, a dětí, kterým byl ustanoven 

opatrovníkem nebo poručníkem. Spisová dokumentace obsahuje zejména osobní údaje dětí, jejich rodičů, 
údaje o výchovných poměrech těchto dětí, záznamy o výsledcích šetření v rodině, záznamy o jednání 

s rodiči nebo jinými osobami, kopie podání soudům a jiným státním orgánům, písemná vyhotovení 



 

rozhodnutí soudů, orgánů činných v trestním řízení a správních orgánů. Předpisem, který stanoví rozsah 

evidence dětí a obsah spisové dokumentace o dětech vedené orgány sociálně právní ochrany a obsah 

spisové dokumentace o žadatelích o osvojení a o svěření do pěstounské péče je Instrukce Ministerstva 

práce a sociálních věcí č.j.: 21-12242/2000 ze dne 15. 3. 2000 (změněna směrnicí MPSV č.j. 21-

42246/2002 ze dne 29. 10. 2002). Úplné znění této Instrukce bylo vyhlášeno ve Věstníku vlády pro 

orgány krajů a orgány obcí. Kromě spisové dokumentace vede obecní úřad obce s rozšířenou působností 

i další písemnosti tvořící podklad pro zpracování spisové dokumentace, kam patří např. upozornění 

fyzických osob na ohrožení dítěte podle § 7 odst. 2 zákona o SPO. Tyto písemnosti se nevydávají 

žádnému orgánu, fyzické nebo právnické osobě. Lze je předložit jen soudu a státnímu zastupitelství 

v případě, že se údaje v nich obsažené týkají trestního stíhání.  Údaje obsažené ve spisové dokumentaci 

týkající se dítěte je obecní úřad obce s rozšířenou působností oprávněn využít pouze v zájmu dítěte.                                                                       
Nahlížet do spisové dokumentace vedené o dítěti, nejde-li o část týkající se správního řízení, je oprávněn 

na základě písemné žádosti pouze rodič dítěte, kterému náleží rodičovská zodpovědnost, nebo jiná osoba 

odpovědná za výchovu dítěte nebo jejich zástupce na základně písemně udělené plné moci. Zaměstnanci 

orgánů sociálně právní ochrany, zaměstnanci obcí s rozšířenou působností zařazení do obecního úřadu a 

zaměstnanci zařízení sociálně právní ochrany jsou povinni podle zákona o SPO zachovávat mlčenlivost 

o skutečnostech, se kterými se při provádění sociálně právní ochrany nebo v přímé souvislosti s tím 

seznámili (§ 57). Také jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobě, která upozornila orgán sociálně 

právní ochrany na možné ohrožení dítěte podle § 7 zákona o SPO, a též o údajích o osobách, jimž bylo 

dítě svěřeno do péče jakožto budoucím osvojitelům, a rovněž i o místě pobytu takového dítěte. Dále jsou 

povinni zachovávat mlčenlivost i o místu pobytu rodiče, který se stal obětí domácího násilí v rodině 

s dítětem.Povinnost mlčenlivosti platí i pro pověřené osoby a jiné fyzické osoby, které se při spolupráci 
s orgány sociálně právní ochrany a zařízeními sociálně právní ochrany seznámily s údaji, o nichž jsou 

zaměstnanci orgánu sociálně-právní ochrany povinni zachovávat mlčenlivost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Příloha č. 3 

 

 

Náplň práce sociálně právní ochrany dětí – péče o rodinu a děti 

 

 

Oddělení sociálně právní ochrany dětí - péče o rodinu a děti 

Toto oddělení plní převážně úkoly vyplývající ze zákona o sociálně právní ochraně dětí: 

 poskytuje sociálně právní ochranu zejména dětem,:  
a. jejichž rodiče zemřeli, neplní úkoly vyplývající z rodičovské zodpovědnosti, nebo práva 

plynoucí z této zodpovědnosti zneužívají  
b. na kterých byl spáchán trestný čin  
c. které jsou rodiči opakovaně umísťovány do zařízení s nepřetržitou péčí  
d. které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči  
e. které jsou žadateli o azyl odloučenými od rodičů  

 podává návrhy k soudu  
a. na rozhodnutí o tom, že rodiče neprojevují o dítě zájem  
b. na omezení, pozastavení nebo zbavení rodičovské zodpovědnosti  
c. na nařízení ústavní výchovy  
d. na prodloužení nebo zrušení ústavní výchovy  
e. na svěření dítěte do péče zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc  
f. na předběžné opatření  

 vykonává funkci opatrovníka a poručníka a činí neodkladné úkoly v zájmu dítěte v době, kdy 
dítěti poručník není ustanoven  

 provádí komplexní šetření - v rodině, škole, na pracovišti  

 vede evidenci a spisovou dokumentaci dětí s ohledem na příslušná ustanovení zákona 
o sociálně právní ochraně dětí  

 sleduje výkon ústavní výchovy a v souvislosti s tím musí nejméně jednou za tři měsíce dítě 
v ústavu navštívit a nejméně jednou za tři měsíce navštívit jeho rodiče, dává povolení 
k pobytu dítěte mimo ústav  

 ve spolupráci se správním odborem řeší správní delikty na úseku soc.právní ochrany dětí  

 rozhoduje o svěření dítěte do péče budoucích osvojitelů, do péče osoby, která se má stát 
pěstounem  

 vyhledává děti vhodné do náhradní rodinné výchovy a osoby vhodné stát se pěstouny, osvojiteli  

 sleduje výchovu děti svěřených do výchovy jiných osob a navštěvuje je nejméně jednou za tři 
měsíce prvních půl roku a následně nejméně jednou za 6 měsíců  

 pořádá výchovně rekreační tábory pro děti a setkávání pěstounských rodin  

 drží pohotovosti k zajištění úkolů vyplývajících z ust. § 16 z.č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní 
ochraně dětí  

 zpracovává podklady ke komunitnímu plánu soc.služeb Statutárního města Mladá Boleslav - 
spolupracuje s koordinátorkou KPSS [www.mb-net.cz] 

 



 

Příloha č. 4 

Náplň práce sociálně právní ochrany dětí – sociální prevence 

Oddělení sociálně právní ochrany dětí - sociální prevence 

 plní úkoly vyplývající ze zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí v preventivní a 
poradenské činnosti  

 preventivní činnost: přednášky zaměřené na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů 

souvisejících s výchovou dětí  

 sleduje nepříznivé sociální a výchovné vlivy působící na děti, zjišťuje příčiny jejich vzniku a činí 

opatření k omezení jejich působení a pronikání mezi ostatní skupiny dětí. Pozornost zaměřuje 

na děti vyhledávající styky s osobami nebo skupinami požívajícími alkoholické nápoje nebo 

návykové látky nebo páchajícími trestnou činnost. Sleduje u dětí projevy nesnášenlivosti a 

násilí  

 zajišťuje účast na úkonech v trestních věcech mladistvých a soudů pro nezletilé, orgánům 

činným v trestním řízení podává kvalifikované zprávy k nezletilcům a mladistvým  

 podává soudu návrhy na předběžná opatření, výkon rozhodnutí, nařízení ústavní či ochranné 

výchovy, výchovných opatření, případně na jejich zrušení. Sleduje, zda jsou dodržována 

soudem učiněná opatření  

 spolupracuje s orgány státní správy (věznice, státní zastupitelství, policie, soudy, probační a 

mediační služba), se zařízeními pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, územními 

samosprávnými celky, pověřenými osobami, nevládními organizacemi, školami, školskými, 

zdravotnickými a zájmovými sdruženími a dalšími subjekty působícími na daném úseku  

 rozhoduje o povinnosti využít pomoc odborného poradenského zařízení, pokud dítě takovou 

pomoc potřebuje a rodiče dítěti tuto pomoc sami nezajistili, ačkoliv jim to bylo doporučeno, 
nebo pokud rodiče nejsou schopni řešit problémy spojené s výchovou dítěte bez odborné 

poradenské pomoci.  

 drží pohotovosti k zajištění úkolů vyplývajících z ust. 16 z.č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní 

ochraně dětí  

 poskytuje sociálně právní a výchovné poradenství dětem a rodičům při řešení jejich problémů. 

Po umístění dítěte do zařízení poskytuje rodiči pomoc při uspořádání rodinných poměrů 

umožňujících návrat dítěte do rodiny, při řešení životní a sociální situace, včetně hmotné 

úrovně rodiny, při zprostředkování pomoci poradenského zařízení  

 sleduje dodržování práv dětí umístěných v zařízeních realizace ústavní a ochranné výchovy, 

výkonu vazby a trestu odnětí svobody, zejména rozvoj jejich duševních a tělesných schopností, 

důvody pro trvání pobytu dítěte v zařízení, vývoj vztahu mezi rodiči a dětmi, a to tím, že každé 
3 měsíce navštěvuje děti v zařízení a rodiče v místě bydliště  

 zajišťuje činnost komise pro sociálně právní ochranu dětí  

 podílí se na práci Komise pro integraci etnických menšin a cizinců  

 provádí komplexní šetření v rodinách dětí - navštěvuje rodinu, ve které dítě žije, školu, školské, 

příp. zdravotnické zařízení, zaměstnání nebo jiné prostředí, kde se dítě zdržuje, pořizuje 

obrazové snímky, příp. obrazové a zvukové záznamy dítěte a prostředí, v němž se zdržuje. 

Provádí sociální šetření v domácnostech osob ohrožených sociálním vyloučením  

 plní úkoly sociálního kurátora pro dospělé a poskytuje odborné sociální poradenství osobám,  

jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností (propuštění z výkonu vazby nebo 

z výkonu trestu odnětí svobody, propuštění po ukončení léčby závislostí, propuštění ze 

školského zařízení pro výkon ústavní či ochranné výchovy nebo z pěstounské péče po dosažení 
zletilosti, resp. v 19ti letech, osoby bez přístřeší, atd.)  

 kontaktuje klienty ve věznicích, ve školských zařízeních zajišťujících ústavní a ochrannou 

výchovu, v léčebnách, nocležnách a dalších zařízeních, poskytujících těmto osobám sociální 

služby a společně s odborníky v těchto zařízeních připravuje plynulý přechod klientů do života 

a napomáhá jejich následné adaptaci  

 sestavuje ve spolupráci s těmito osobami žádajícími o pomoc v hmotné nouzi program 

individuálního motivačního postupu zacíleného na zabránění sociálního vyloučení 

 ve spolupráci se správním odborem řeší správní delikty na úseku soc.právní ochrany dětí   



 

                                                                                                                                         Příloha č.5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                         Příloha č.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                          Příloha č. 7 

 

Informovaný souhlas rodičů 

Vážení rodiče, 

 

jmenuji se Jaroslava Burianová a jsem studentkou 3. ročníku Vyšší odborné školy Mills, s.r.o. 

v Čelákovicích, oboru Sociální práce. Na závěr mého studia píši absolventskou práci na téma: 

Ochrana dítěte před násilím, zneužíváním a zanedbáváním, jehož součástí je dotazníkové 

šetření na toto téma.  

 

Ráda bych Vás touto cestou ráda požádala o Váš informovaný souhlas, stvrzený vlastnoručním 

podpisem, že Vaše dítě může vyplnit níže uvedený dotazník, který bude zcela anonymní. 

Vyplněné dotazníky nebudou dětmi podepisované a nebudou poskytovány třetím osobám. 

Získané informace poslouží pouze pro účely mé absolventské práce. 

 

Děkuji vám mnohokrát za vaši spolupráci. 

 

 

Jméno a příjmení rodiče (zákonný zástupce): 

……………………………………………………………………………………………. 

 

Jméno a příjmení dítěte:………………………………………………………………………………………………. 

 

Vlastnoruční podpis rodiče:…………………………………………………………………………………………… 

Dnešní datum:………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                      Příloha č. 8 

 

DOTAZNÍK pro žáky 3. tříd základních škol 

 

Tento dotazník se týká problematiky násilí na dětech, zneužívání a zanedbávání dětí. Slouží 

výhradně pro výzkumné účely absolventské práce studentky J. Burianové, , Vyšší odborná 

škola, střední odborná škola a základní škola MILLS,s.r.o. 

 

Údaje, které zde budete uvádět, jsou anonymní!!!!! To znamená, že tyto dotazníky nebudou po 

vyplnění poskytovány dalším osobám, učitelům školy, rodičům a dalším. Není nutné zde uvádět 

vaše jméno a příjmení, postačí pouze vaše pohlaví a věk.  

 

Prosím, o pravdivé zodpovězení otázek. Odpovědi můžete podtrhnout či zakroužkovat. 

V případě, že se zmýlíte a zatrhnete chybnou odpověď, napište vaší odpověď na otázku sami.  

 

 

Název základní školy: 

............................................................................................................................. .......................... 

 

 

Pohlaví dotazovaného dítěte (zakroužkujte):  dívka   –   chlapec 

 

Věk: ......................... 

 

 

1/ O týrání a zneužívání dětí jsme hovořili s paní učitelkou na základní škole: 

 

 ano 
 ne 
 nepamatuji si to 



 

 jiná odpověď: 
........................................................................................................ ....................................
............................................................................................................................. ............. 

 

2/ O násilí na dětech, týrání a zneužívání si povídáme doma s rodiči: 

 

 ano 
 ne 
 jiná odpověď: 

............................................................................................................................. ...............

........................................................................................................ ................................ 
 

 

3/ Svěřil by ses někomu, kdyby ti doma někdo ubližoval? 

 

 ano 
 ne 
 nevím 
 jiná odpověď: 

............................................................................................................................. ...............

........................................................................................................................................ 
 

 

Komu bys o svém trápení řekl? (na tuto otázku odpovídají pouze ti, kteří odpověděli 

v otázce č. 3 „ano“) 

 

 někomu z rodiny (sourozenci, babičce, dědovi, tetě, strýcovi atd.)          ano  -  ne 
 někomu z učitelů ve škole      ano  -  ne 
 některému z kamarádů       ano  -  ne 
 šel bych se poradit k odborníkovi      ano  -  ne 
 zavolal bych na krizovou telefonní linku určenou dětem   ano  -  ne 
 nikomu bych to neřekl, nechal bych si to pro sebe    ano  - ne 
 jiná odpověď: 

............................................................................................................................................

............................................................................................................................. ............ 
 

4/ Uměl bys pomoci kamarádovi, který by se ti svěřil, že mu doma ubližují? 

 ano 
 ne 
 nevím 



 

 

Pokud jsi odpověděl „ANO“, napiš, co bys konkrétně udělal a jak bys kamarádovi pomohl: 

..................................................................................................................................................

............................................................................................................................. .....................

............................................................................................................................................... 

 

 

5/ Slyšel jsi o instituci, která pomáhá dětem, když je něco trápí a mají problémy ? 

 ano 
 ne 
 

Pamatuješ si název některé organizace, která pomáhá dětem, kam se může dítě v nouzi 

obrátit? Napiš její název: 

............................................................................................................................. .....................

............................................................................................................................................... 

 

6/ Jsi spokojený ve své rodině? 

 ano 
 ne 
 jen někdy 
 

 

7/ Které z následujících věcí, jsi už doma zažil:  

 

 opakované tvrdé fyzické tresty (tělesné bití)                                               ano – ne  
 tělesné osahávání, které ti bylo nepříjemné               ano – ne 
 psychické deptání, křičení, používání vulgárních slov              ano – ne 
 mučení hlady, odpírání jídla                 ano – ne 
 časté zavírání doma bez možnosti jít ven s kamarády              ano – ne 
 časté ponechávání doma samotného, bez dozoru              ano – ne 
 sledování erotických a pornografických filmů s rodiči              ano – ne 
 svazování                   ano – ne 
 podávání alkoholu nebo drog rodiči                ano – ne 
 opakované ponižování, nadávky, vysmívání se               ano – ne 
 přihlížení útoku mezi rodiči, kdy jeden bije druhého                                 ano – ne 

nebo kdy se často ošklivě hádají      

 



 

8/ Chtěl bys, aby se o ochraně dítěte před násilím a zneužíváním mluvilo ve škole víc? 

 ano 
 ne 
 nevím 

 

Pokud jsi odpověděl „ANO“, napiš, prosím, proč by se o těchto věcech mělo mluvit víc: 

............................................................................................................................. .....................

............................................................................................................................. .....................

.......................................................................................................... ..................................... 

 

9/ Myslíš si, že je týrání dětí trestné? 

 ano 
 ne 
 nevím 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 


