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ÚVOD 
 
 

Jako téma absolventské práce jsem si vybrala Problematiku sociálně ohrožených dětí. 

Toto téma jsem si vybrala po mé zkušenosti ze souvislé praxe v Mateřské škole 

speciální v Čimicích, kde je většina dětí z problémových rodin. Velmi mě zaujaly 

problémy dětí zde umístěných, které potřebují zvláštní a odbornou péči, případně 

nahradit domov. Ráda bych se této problematice věnovala více a popsala v této práci, 

jaký je život ve speciální mateřské škole. Toto téma mě zajímá již delší dobu a jednou 

chci určitě v této oblasti i pracovat. 

 

V teoretické části mé práce se zaměřuji na definování základních pojmů, které jsou 

důležité pro mnou zvolené téma. Především se tedy budu věnovat definici sociálně 

ohroženého dítěte, rodiny, sanace rodiny, syndromu týraného, zanedbávaného a 

zneužívaného dítěte, problematice zanedbávání péče o dítě, syndromu zavrženého 

rodiče, sociálně-právní ochraně dětí a také nadacím a jiným sdružením, která pomáhají 

ohroženým dětem. Chtěla bych ve své práci také poukázat na důsledky vzniklé 

zanedbáváním, týráním a zneužíváním dětí. 

 

V praktické části jsem se chtěla věnovat popisu Mateřské školy speciální Drahaňské 

v Čimicích, do které jsem chodila na dlouholetou praxi. Také se chci zaměřit na 

problémy dětí a zhodnotit situaci z hlediska pracovníků v tomto sociálním zařízení. Dále 

zmíním důvody umístění dětí do této školky, jejich denní režim, práva a povinnosti 

rodičů, kteří zde mají umístěné dítě. Do praktické části jsou zařazeny tři kazuistiky, 

které se týkají zanedbávaných dětí. 

 

Mou prací bych chtěla docílit toho, aby se lidé především seznámili s danou 

problematikou, zamysleli se nad tímto aktuálním problémem, který je třeba stále řešit, 

a začali si více všímat toho, co se děje v jejich okolí. 

 

Abych měla možnost nahlédnout více do problematiky zanedbávání, chtěla jsem lépe 

poznat rodinu a děti, u kterých došlo k zanedbávání péče. 
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Potřebné informace pro absolventskou práci jsem čerpala z odborné literatury, 

praktických zkušeností, kvalitních rozhovorů s pracovníky v dané problematice, 

internetu a sociálních, zdravotních, pedagogických dokumentů dětí umístěných 

v mateřské škole speciální. 
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1 CÍLE ABSOLVENTSKÉ PRÁCE 
 

Hlavní cíl 

Hlavním cílem mé absolventské práce je charakterizovat problematiku zanedbávaných 

dětí v návaznosti na vlastní praktické zkušenosti. 

 

Dílčí cíle 

Dalším cílem je popsat jedno sociální zařízení, ve kterém jsou umístěny zanedbávané 

děti. Zvolila jsem Speciální mateřskou školu Drahaňskou.  Dále bych ráda uvedla příčiny 

jejich umístění a popsala jejich život v tomto sociálním zařízení. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 
 

2.1 Sociálně ohrožené dítě 

 

Dítě je každá lidská bytost mladší 18 let, pokud není zákonem dříve stanovena 

jako zletilá. Jinak si můžeme představit, že se jedná o zranitelnou a bezbrannou osobu, 

která je duševně a tělesně nevyvinutá a potřebuje péči, ochranu a lásku od svého okolí. 

Dítě má základní práva a povinnosti. 

Za ohrožené lze považovat to dítě, které nemá příznivé podmínky pro vývoj. Je 

pravděpodobné, že bude ovlivněno i jeho sociální fungování v dospělosti (budou u nich 

častější projevy sociálního selhání). 

Pojem „ohrožené dítě“ odvozuje svůj význam od „child at risk“. V posledních letech 

bývá nahrazován pojmem „děti ve zvlášť obtížných situacích“. [www.ceskaghetta.cz, 1] 

 

Děti, jejichž vývoj je nějakým způsobem ohrožen, jsou např. děti z neúplných rodin, 

děti opuštěné, děti mentálně nebo fyzicky postižené, děti, které žijí v různých 

institucích, děti, které se dopustily trestné činnosti, dlouhodobě nemocné děti, 

drogově závislé nebo děti, které jsou infikované HIV/AIDS. [www.sos-ub.cz, 2] 

 

V paragrafu 22 Světové deklarace o přežití dětí, jejich ochraně a rozvoji (1990) jsou 

k tomuto pojmu přiřazováni sirotci, děti ulice, děti uprchlíků, přesídlenci, oběti válek, a 

přírodních i lidmi způsobených katastrof, děti migrujících dělníků nebo děti žijící 

v jiných sociálně znevýhodněných skupinách, pracující děti, děti a mladí lidé uvěznění 

v pasti prostituce, pohlavního zneužívání a jiných forem vykořisťování, invalidní děti, 

adolescentní provinilci, oběti apartheidu a cizí okupace. V paragrafu 24 je zmíněn 

problém drogové závislosti, ohrožující stále více dětí, a to dokonce již v prenatálním 

stadiu. Kromě narkotik a psychotropních látek je zmíněna i závislost na tabáku a 

alkoholu. [www.sociologie1.wz.cz, 3] 

 

Úmluva o právech dítěte je zásadním dokumentem pro ochranu práv dětí. Zajišťuje 

dětem jejich práva, ale každé dítě má samozřejmě i povinnosti, např. povinnost 



9 
 

respektovat a ctít své rodiče a pomáhat svým rodičům v mezích svých schopností. 

Úmluva o právech dítěte byla přijata 20. listopadu 1989 v New Yorku. V této úmluvě 

jsou dva hlavní stanovitelé, a to povinnosti státu a práva dítěte a 4 základní principy. 

 

Úmluva o právech dítěte je založena na čtyřech základních principech: 

� Právo na život a přežití – přiměřená životní úroveň, výživa, zdravotní péči, 

bydlení 

� Právo na rozvoj – dítě by mělo mít právo na volný čas, vzdělání, svobodu 

myšlení. 

� Právo na ochranu – dítě má právo na ochranu před všemožným zneužíváním 

apod. 

� Participační právo (právo na účast) – dítě má právo na vyjádření se ke všemu, 

co se ho týká, zveřejnit svůj názor na dění kolem sebe a mít slovo 

v záležitostech, které ovlivňují jeho osobu 

[www.studentsummit.cz, 4] 

 

Každé dítě má právo – na život, své vlastní jméno, státní příslušnost, domov, svobodu 

projevu, svobodný přístup k informacím, zajištění ochrany a pomoci poskytované 

státem, ochranu soukromí, svobodu myšlení, náboženské vyznání, vzdělání, využívání 

vlastního jazyka, odpočinek a volný čas, ochranu zdraví a využívání zdravotnických 

zařízení, ochranu před násilím, ponižováním a vykořisťováním, ochranu před 

nebezpečnou prací, poznat své rodiče a být jimi vychován, prožít plný a řádný život, 

využívat všech svých práv. [web.quick.cz, 5] 

 

Mezi hlavní povinnosti státu patří například – přijmutí opatření ke snížení dětské 

úmrtnosti, zajištění lékařské pomoci dětem, chránit děti před mučením a zbavením 

svobody, podporovat reintegraci dětí, se kterými bylo nelidsky zacházeno, zajistit 

odpovídající péči matce před porodem, zabránění únosů a obchodování s dětmi apod. 

[www.detskaprava.cz, 6] 
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2.2 Rodina 

 

2.2.1 Definice, funkce a druhy rodiny 
 

Rodina je nejstarší lidskou společenskou institucí. Vznikla nejen z důvodu 

rozmnožování, ale i především z potřeby své potomstvo ochraňovat, učit, vzdělávat, 

připravovat pro život. Rodinou pro dítě může být situace, kdy děti jsou takzvané vlastní 

či nevlastní apod. Dítě potřebuje vyrůstat v prostředí stálém, citově příznivém, vřelém 

a přijímacím. Takovým prostředím by měla být hlavně rodina. Dítě přijímá za své rodiče 

ty, kdo se k němu otcovsky a mateřsky chovají. Rodina není jedinou institucí, která 

pečuje o prospěch, výchovu, ochranu, a vzdělávání dítěte a má také vliv na utváření 

jeho osobnosti. Svoji roli tu hraje škola, kamarádi, přátelé, zaměstnání atd. Rodina by 

měla znamenat pro dítě základní životní jistotu. [MATĚJČEK, 1994] 

 

Základní funkce rodiny jsou reprodukční, ekonomická (hmotné zajištění rodiny), 

socializační (zařazování dětí do společnosti), emocionální (citové zázemí). 

Nejdůležitějším faktorem rodiny je emocionalita. Emocionální funkci v rodině dokáže 

plně zastávat jedinec, který je zodpovědný, dostatečně zralý a dokáže vytvořit trvalé 

citové zázemí pro všechny členy rodiny. [www.viod.cz, 7] 

 

V české odborné literatuře najdeme ještě v polovině osmdesátých let 20. století snahu 

Dunovského stanovit objektivní diagnózu rodiny pomocí tzv. Dotazníku funkčnosti 

rodiny (dále jen DFR), což je klasifikační schéma určené profesionálům. Schéma 

používá následující kritéria: složení rodiny (úplná, neúplná, náhradní apod.), stabilita 

rodiny (pevná, narušená, rozvrácená), sociálně-ekonomická situace, osobnost rodičů, 

sourozenci, stav a vývoj dítěte, zájem rodičů o dítě (např. opravdový, nedostatečný), 

péče rodičů o dítě (velmi dobrá, uspokojivá, dostatečná, špatná atd.). [MATOUŠEK, 

PAZLAROVÁ, 2010] 

 
Na základě DFR byly definovány čtyři typy rodin. Prvním typem je rodina funkční tzn., 

že je zajištěn dobrý vývoj dítěte a jeho prospěch. V problémové rodině se vyskytují již 

vážnější poruchy některých nebo všech funkcí, které však neohrožují rodinný systém 



11 
 

nebo vývoj dítěte. Třetím typem je rodina dysfunkční, ve které se vyskytují vážné 

poruchy některých nebo všech funkcí rodiny, které ohrožují nebo poškozují rodinu jako 

celek a tak i vývoj a prospěch dítěte. Rodina není schopna tyto poruchy zvládnout 

sama, je potřeba tzv. sanace rodiny. Posledním typem je afunkční rodina tzn., že rodina 

přestává plnit svůj základní úkol a dítěti závažně škodí nebo dokonce ohrožuje jeho 

život. Jediným řešením, které dítěti může prospět, je vzít ho z této rodiny a umístit jej 

např. do náhradní rodiny, sanace rodiny je zbytečná. [www.viod.cz, 7] 

 

2.2.2 Základní potřeby dítěte 
 

Rodina musí být schopna uspokojit základní potřeby dítěte, aby byl zajištěn po všech 

stránkách jeho správný vývoj. Tyto potřeby lze rozdělit do určitých skupin. Biologické 

potřeby zahrnují řádnou výživu, dostatek tepla, čistotu apod. Jakmile jsou uspokojeny 

tyto biologické potřeby, jsou na řadě potřeby psychické, tzn. potřeba jistoty, vědomí 

vlastní identity, potřeba otevřené budoucnosti. S těmito potřebami souvisejí potřeby 

sociální, jako je potřeba lásky a bezpečí, potřeba akceptace dítěte apod. Někdy se tyto 

dvě kategorie slučují a označují se jako potřeby psychosociální. Vývojové potřeby jsou 

aktuální opět až po řádném uspokojení potřeb předešlých a zahrnují motivaci a 

následné činnosti, kterými se lidský jedinec sám rozvíjí. Je zřejmé, že charakter potřeb 

se neustále mění s postupujícím vývojem dítěte. [www.viod.cz, 7] 

 

2.2.3 Příčiny rodinných poruch 
 

Porucha rodiny je situace, kdy rodina v různé míře neplní základní úkoly a požadavky, 

které jsou dané společenskou normou (selhání člena rodiny v nedostatečném plnění 

základních rodinných funkcí). Hlavní příčiny rodinných poruch se dělí na objektivní 

(nezaměstnanost, invalidita, nemoc), subjektivní (neochota pečovat o dítě, nezralost) a 

smíšené. [www.viod.cz, 7] 

 

2.2.4 Nesoulad, rozvrat, rozvod 
 

Rozvod manželství a rozpad rodiny jsou jedna z nejtěžších období, nejen pro rodiče a 

děti, ale často i pro širší rodinu. Je to období plné stresu, frustrací důležitých lidských 
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potřeb a jeho důsledky mohou ovlivňovat účastníky rozvodu po celý další život. Existují 

tři stádia. Prvním je manželský (rodinný) nesoulad, ten vzniká z více nebo méně 

podstatných rozporů (snížené schopnost najít vhodný kompromis). Druhým stádiem je 

manželský (rodinný) rozvrat. Tady jde již o podstatnější postižení některé ze základních 

rodinných funkcí (emoční, výchovné, ekonomické). Rodinný rozvrat může být akutní 

nebo dlouhodobý, a pak může přejít v rozvod. Posledním stádiem je rozvod, což 

znamená formálně právní ukončení manželské vztahu dvou jedinců. Během 

rozvodového řízení do celého děje vstupují úřední instituce (soudy, právníci, oddělení 

péče o dítě aj). 

 
Neexistuje věk, ve kterém by dítě rodinným rozvratem netrpělo. Reakce dítěte 

v určitých obdobích vývoje jeho osobnosti je různá podle věku a pohlaví. Dítě je 

vystavováno takovému druhu psychické zátěže, jejíž důsledky nejsou často rozpoznány 

včas ani vlastními rodiči. 

 

Následky mohou být různé. Co vidíme velmi často je špatná školní výkonnost dítěte. Je 

to dáno tím, že dítě je v takovém stresu, který vede ke zhoršení koncentrace, a to ke 

špatnému školnímu výkonu. Dítě také může být stresováno příchodem nového 

partnera matky nebo partnerky otce, je tak často nuceno proti své vůli se důvěrněji 

seznamovat. To vede často k chaotickému chápání světa, hodnot a lidských vztahů. 

[MATĚJČEK, DYTRYCH, 2002] 

 

2.3 Sanace rodiny 

 

2.3.1 Definice sanace rodiny 
 

 „Sanace rodiny/podpora rodiny – postup podporující fungování rodiny, které jsou 

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

příp. kvůli tomu, že je sám někým z rodiny ohrožen. Sanace rodiny by měla být metodou 

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

domácího násilí.“ [BECHYŇOVÁ, KONVIČKOVÁ, 2008, s. 17] 
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Rodičům dítěte a dítěti, jehož vývoj je ohrožen, jsou ukládány nebo poskytovány 

opatření sociálně-právní ochrany, sociálních služeb a jiných programů. 

Cíle sanace rodiny jsou předcházet, zmírnit nebo eliminovat příčiny ohrožení dítěte a 

poskytnout dítěti a rodičům podporu a pomoc k zachování rodiny jako celku (např. 

odvrátit možnost odebrání dítěte mimo rodinu). [BECHYŇOVÁ, KONVIČKOVÁ, 2008] 

 

2.3.2 Základní znaky sanace rodiny 
 

Nejdříve musí být sestaven multidisciplinární tým sanace rodiny. Členy týmu jsou např. 

pracovník sociálně-právní ochrany dětí, pracovník centra pro sanaci rodiny a jiní 

odborníci pracující s dítětem nebo rodinou (např. psycholog, učitel, dětský lékař). Všem 

zúčastněným jsou rozděleny role a úkoly. Tým pracuje podle domluvených pravidel. 

Rodiče a dítě musí vědět o tom, že jsou zařazeni do programu sanace rodiny. 

 

Sanační plán obsahuje cílový stav situace rodiny, časový úsek určený pro naplnění 

stavu, minimální časový úsek, po kterém bude efektivita dílčích sanačních kroků 

vyhodnocována, jsou domluveny znaky, podle kterých bude efektivita hodnocena.  

[BECHYŇOVÁ, KONVIČKOVÁ, 2008] 

 

2.3.3 Podmínky sanování rodin 
 

Rizikové faktory rodiny – rodiče (nebo jeden z rodičů) žili v dětství v dysfunkční rodině, 

některé z dětí mají odebrané mimo rodinu, u některých z dříve narozených dětí dali 

souhlas k adopci, zneužívali drogy atp. Rodiče mají zpravidla nízké vzdělání, jsou 

nezaměstnaní, mají těžkosti s hospodařením, mají dluhy na bydlení atd. Rodiče 

nedůvěřují sociálním pracovníkům ani pracovníkům jiných pomáhajících profesí, nevěří 

institucím. Mají tendence k odvracení pozornosti pomáhajících pracovníků od podstaty 

svých těžkostí. 

 

Rizikové faktory prostředí, ve kterém rodina žije a bude žít – důležité je, aby rodina 

měla kde bydlet. Pokud rodina přišla o bydlení, sanace rodiny není nástrojem k získání 

bydlení. Azylové domy mají dlouhé čekací doby na pořadí ubytování. Pronájmy bytů 



14 
 

většinou dlouhodobě nic neřeší, rodina je více zadlužena, hrozí riziko dalšího sociálního 

propadu (získání financí nelegálními cestami). 

 

Je nutné posoudit úroveň rozvoje dítěte, jeho situaci v rodině a v širším sociálním 

prostředí. Je vhodné zaměřit se na fyzické zdraví dítěte, jeho psychosociální rozvoj, 

kvalitu vztahů v rodině (mezi dítětem a sourozenci, rodiči), schopnost rodičů zajistit 

odpovídající péči a výchovu dítěte. Také je nutné brát v úvahu uložená výchovná 

opatření soudu, která jsou dalšími rozhodujícími faktory při plánování konkrétních 

kroků, délky a intenzity sanace rodiny. 

 

Rodinu ohroženého dítě lze sanovat např., když nastávající rodiče byli zanedbáváni 

nebo ohroženi během svého vývoje (nositelé rizika, že nebudou umět o dítě pečovat), 

dítě bylo umístěno dobrovolně nebo na základě předběžného opatření do zařízení pro 

ústavní výchovu, dítěti soud zrušil nařízení ústavní výchovy z důvodu kvalitativních 

změn v rodině a svěřil ho zpět do péče rodičů, dítě bylo svěřeno soudem do 

pěstounské péče na přechodnou dobu, prokázalo se, že rodiče nemají k dítěti žádnou 

citovou vazbu. Další příkladem je, že rodiče jsou závislí na drogách, alkoholu případně 

jiných návykových látkách a odmítají léčbu nebo jsou rodiče částečně zbaveni 

způsobilosti k právním úkonům a nesouhlasí se spoluprací multidisciplinárního týmu.  

[BECHYŇOVÁ, KONVIČKOVÁ, 2008] 

 

2.4 Syndrom CAN  

 

2.4.1 Co je to syndrom CAN 
 

Syndrom CAN (Child Abuse and Neglect) je syndrom týraného, zneužívaného a 

zanedbávaného dítěte. Jde o poškození tělesného, duševního a společenského stavu a 

vývoje dítěte, které vznikne v důsledku nenáhodného jednání rodičů (nebo jiné 

dospělé osoby). [DUNOVSKÝ, 1995]  
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„Jde o soubor negativních důsledků špatného zacházení s dítětem. Tyto příznaky mohou 

vzniknout následkem aktivního ubližování nebo nedostatečné péče, kdy dítě trpí 

zanedbáváním jeho důležitých životních potřeb.“ [GROMNICA, 2010, s. 110] 

 

Předpokládá se, že syndromem CAN trpí přibližně 1-2 % dětí. Nějakou zkušenost s 

psychickým týráním udává 69 % českých dospělých. Podle výzkumu 20-25 % dospělých 

má nějakou sexuální zkušenost z dětství s dospělou osobou (v České republice to bylo 

33 % žen a 17 % mužů). [GROMNICA, 2010] 

 

2.4.2 Zanedbávání dítěte 
 

Zanedbávání lze charakterizovat jako nedostatek péče, který způsobuje vážnou újmu 

vývoje dítěte anebo ohrožuje jeho život. [www.mvcr.cz, 8] 

Zanedbávajícími rodiči jsou lidé, kteří nejsou schopni nebo se nemohou o dítě 

přijatelným způsobem starat (např. mentálně postižení, somaticky či psychicky 

nemocní, jedinci s poruchou osobnosti, drogově závislí nebo alkoholici atd). Dále také 

mladí a nezralí rodiče, jedinci žijící v hmotné bídě nebo zaujatí svou vlastní profesní 

kariérou, svými zálibami. 

 

Zanedbávány bývají děti, které jsou hodně pasivní, apatické, nenápadné a nevýrazné 

(nedovedou rodiče zaujmout) a děti, které jsou nějak znevýhodněné (např. děti 

postižené nebo nemocné). [GROMNICA, 2010] 

 

Příklady tělesného zanedbávání jsou např., když dítě nemá přijatelné oblečení pro jeho 

věk, pohlaví a počasí, dítě nedostává přiměřené jídlo a přístřeší, malé dítě zůstává 

samo bez dozoru, starší dítě hlídá dlouhé hodiny mladších sourozenců, po dětech se 

žádá, aby zastávaly nepřiměřené množství domácích prací (rodič není přítomen nebo je 

fyzicky neschopen všechno dělat). [MUFSONOVÁ, KRANZOVÁ, 1996] 
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2.4.3 Týraní fyzické či psychické 
 

V rodinách, kde jsou vztahy mezi členy narušené, je riziko týrání zvýšené (nedostatečná 

komunikace, netolerance, kritika). V této rodině chybí vzájemná podpora a vše se řeší 

násilným způsobem. 

 

Riziko týrání dítěte je zvýšené v rodinách, kde jsou vztahy mezi jejími členy narušené 

(lidé spolu dostatečně otevřeně nekomunikují, převažuje netolerance a kritika). 

Členové těchto rodin nejsou schopni spolupracovat při řešení problémů, chybí 

vzájemná podpora, vše se řeší násilným způsobem. Agrese vůči dítěti je jedním z 

projevů napětí vyplývající z neschopnosti rodiny zvládnout své problémy.  

 

Podle Zdeňka Matějčka (1995) jsou ve větší míře ohroženy ty děti, které dospělé nějak 

provokují a hodně vyčerpávají, obvykle jsou to děti, které se odlišují od normy. 

[www.kidsland.cz, 9] 

 

Týrajícími rodiči jsou lidé, kteří se nedovedou dostatečně ovládat a mají sklon reagovat 

násilím (duševně nemocní, alkoholici, toxikomani apod.), lide soustředění na své zájmy 

nebo problémy a dítě je nadměrně zatěžuje, dále také lidé, kteří o děti nestojí a mají 

jiný hodnotový systém, nebo lidé, kteří byli sami týráni či zanedbáváni. Týrajícím 

rodičem bývá častěji muž, vlastní nebo nevlastní otec dítěte. 

Nejčastěji bývají týrány děti, jejichž výchova je náročnější (úzkostné děti, mentálně 

postižené, neslyšící apod.), děti, které rodiče nadměrně zatěžují a vyčerpávají (děti 

trpící syndromem hyperaktivity), děti, které nějakým způsobem zklamaly očekávání 

rodičů (nešikovné, nehezké atd.) a děti, které vymáhají uspokojení svých potřeb 

provokujícím chováním, protože jim rodiče nevěnují dostatečnou pozornost (např. děti 

deprimované). [GROMNICA, 2010] 

 

Příklady podob tělesného týrání – bití pěstmi nebo předměty, popáleniny a opařeniny 

od horké vody, silné třesení, škrcení a dušení, svazování, připoutávání, jakýkoliv tělesný 

kontakt, který zanechá podlitiny, škrábance nebo zlomeniny, dítěti je odpírán spánek 

nebo potrava. [MUFSONOVÁ, KRANZOVÁ, 2010] 
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2.4.4 Sexuální zneužívání 
 

„Sexuální zneužívání je definováno jako využití dítěte pro sexuální uspokojení 

dospělého.“ [GROMNICA, 2010, 113] 

Dospělí zneužívající děti jsou hlavně muži. Pachatelé mohou mít odlišné sexuální 

zaměření (pedofilní) nebo mohou být sexuálně nevyzrálí a morálně narušení. Pachatelé 

mohou rovněž být osoby, které ztrácejí schopnost kontroly pudového jednání z důvodu 

onemocnění (např. demence, schizofrenie) nebo v důsledku alkoholu a drog. Ohrožení 

dítěte je vyšší v dysfunkční rodině nebo doplněné, ve které žije cizí člověk. 

 

Často bývají zneužívány dívky, především ty, které jsou typicky ženské a mazlivé a děti, 

které jsou znevýhodněné nebo postižené. [GROMNICA, 2010] 

 

2.4.5 Jaký vliv na dítě může zneužívání mít 
 

V případě tělesného týrání jde o vážné tělesné poškození, které může vyústit v trvalé 

následky nebo i smrt, poškození sebevědomí, přání ubližovat sám sobě (řezné rány, 

popáleniny), špatné známky a pracovní výkony, sebevražedné úmysly nebo pokusy 

(sebevražda se jeví jako jediné východisko ze stavu utrpení), závislost na různých 

látkách, potíže s nalezením někoho blízkého, sklon vybírat si vztahy, ve kterých dochází 

k týrání nebo zneužívání. 

 

U psychického, emocionální týrání může dojít k poškození sebevědomí, závislosti na 

různých látkách, poruše přijímání potravy, přání si ubližovat, tendenci stát se obětí 

emocionálního týrání i v dalším vztahu nebo se stát týrajícím člověkem nebo mít potíže 

s vytvářením důvěryhodných vztahů. 

 

V případě sexuální zneužívání jde také o poškození sebevědomí, myšlenky na 

sebevraždu a pokusy o ni, poruchy přijímání potravy, útěky z domova s rizikem 

zneužívání, potíže s vytvářením důvěryhodných vztahů, promiskuita, destruktivní 

sexuální vztahy nebo prostituce. [MUFSONOVÁ, KRANZOVÁ, 2006] 
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2.4.6 Když se dítě nesvěří 
 

Možnost přímého sdělení je nepravděpodobná u dětí, které ještě neumí mluvit. U 

starších dětí jde spíše o pocit ohrožení, bojí se trestu, kterým rodič často vyhrožuje, a 

také mají obavu ze ztráty rodiče. U dítěte se dříve nebo později mohou objevit 

příznaky, které naznačují, že není něco v pořádku např. nespavost, bolest břicha a 

hlavy, noční můry, změny v chování apod. Mezi změny v chování patří lhostejné 

postoje, agresivní napadání a šikanování ostatních dětí, zvýšená opatrnost v kontaktu 

s dospělými, výrazné zhoršení prospěchu, útěky z domova, sebepoškozování, potíže se 

soustředěním, projevy vzteku na sebemenší podněty atd. 

 

Některé z těchto projevů v chování dítěte ještě nemusí znamenat, že je obětí týrání 

nebo zneužívání. Tato možnost by měla být brána vážně, pokud se některé z nich 

vyskytují současně nebo v kratším časovém úseku. 

Důležité jsou také doplňující skutečnosti, jako jsou např. předchozí hlášení o špatném 

zacházení s dítětem, záznamy na sociálních úřadech nebo na policii, podezření na 

závislost na alkoholu nebo drogách u jednoho nebo obou rodičů, nezaměstnanost 

v rodině, probíhající rozvod a mnohé další. Tyto skutečnosti působí jako tzv. rizikové 

faktory, to znamená, že zvyšují pravděpodobnost toho, že se dítěti v rodině ubližuje. 

 

Velmi důležitým ukazatelem možného ubližování dítěti v rodině jsou známky na jeho 

těle (tělesná zranění). Při dotazování rodiče na původ zranění dítěte většinou mlčí nebo 

udává nepravděpodobná vysvětlení (např. tvrdí, že podlitiny kolem očí má proto, že 

spadlo ze schodů, nebo odřeniny na zádech má z fotbalu). Při zanedbávání bývají děti 

nemyté, nedostatečně oblečené, mohou jevit známky podvýživy apod. Tělesných 

příznaků při sexuálním zneužívání je méně a rozpoznají se jen při vyšetření 

odborníkem. [PÖTHE, 1999] 

 

2.4.7 Jak dítěti naslouchat 
 

Aby se nám dítě svěřilo s týráním nebo zneužitím, je vhodné vytvořit vzájemně důvěrný 

vztah (dítě se může svěřit se vším, co ho trápí, ale i těší). Při budování vztahu je 
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důležitá trpělivost a vůle pomoci dítěti. Nejdříve musíme získat důvěru dítěte, což 

nemusí být vůbec jednoduché. Dítě musí mít jistotu, že jeho důvěru nezneužijeme. 

Může nás otestovat tím, že se začne neukázněně chovat (vulgárně nadává, uráží). 

Výsledek záleží na tom, nakolik jsme schopni jeho chování unést, aniž bychom na něj 

reagovali podobně agresivně. Pokud mu dáme najevo, že i navzdory jeho chování ho 

neodsuzujeme, ale přijímáme, mámě větší šanci stát se jeho pevností, která mu 

poskytne ochranu v situaci ohrožení. 

 

Když se začne dítě svěřovat, potřebuje mít pocit, že jsme tam jenom pro něj, že 

nemáme momentálně nic důležitějšího na práci, než mu plně naslouchat. Sdělení 

dítěte je nutno brát vždy vážně. Při svěřování by se nemělo nutit do líčení detailů. 

Popis přesného sledu a detailů událostí bychom měli přenechat pro vyšetření 

odborníkem, aby dítě svou výpověď nemuselo opakovat znovu. Při rozhovoru 

s dítětem musíme používat takové výrazy, kterým dítě rozumí a běžně je používá. 

[PÖTHE, 1999] 

 

2.4.8 Možnosti intervence 
 

„Síť služeb poskytovaných ohroženým dětem, případně jejich rodičům, by optimálně 

měla zahrnovat péči o oběti i o jejich rodiny, včetně programů pro ty rodiče, kteří dítě 

svým chováním ohrožují.“ [MATOUŠEK, KODYMOVÁ, KOLÁČKOVÁ, 2005, s. 33] 

 

Ten, kdo rozhoduje o kontaktu rodiny s ohroženým dítětem v případech prokázaného 

špatného zacházení rodičů s dítětem, musí nejdříve řešit otázku, jestli by pro dítě 

nebylo lepší rodinu opustit. V České republice má konečnou odpovědnost soud, ale 

akceptují návrhy sociálních pracovníků. Při rozhodování se porovnává závažnost dvou 

hrozících traumat tj. trauma ze špatného zacházení versus trauma ze ztráty kontaktu 

s nejbližšími lidmi spojené se ztrátou domova. Záleží i na tom, zda má být ohrožené 

dítě přemístěno do náhradní rodiny, nebo do ústavní péče. 

 

Ohrožené dítě je někdy posláno s jedním rodičem do azylového zařízení a jindy je 

umisťováno do ústavu, to se pak případně vrací do své rodiny nebo rodiny náhradní, 
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anebo v ústavní péči zůstává až do dospělosti. U některých případů by stačilo, kdyby 

bylo dítě krátkodobě umístěno do náhradní rodiny a rodině by byla poskytnuta 

přiměřená pomoc. 

 

Hodně důležitá je psychoterapeutická pomoc. Tato pomoc dítěti umožní zpracovat 

traumatické zážitky. Psychoterapie dítěti obvykle poskytne příležitost, aby vyjádřilo 

pocity související se špatným chováním rodičů (dítě trpívá pocitem, že samo zavinilo 

nevhodné chování rodiče), snížení strachu a úzkosti u dětských klientů, tlumení jejich 

agresivity, zlepšení vztahů v rodině i vztahů vrstevnických. [MATOUŠEK, KODYMOVÁ, 

KOLÁČKOVÁ, 2005] 

 

2.5 Zanedbávání jedince a jeho definice  

 

2.5.1 Definice zanedbávání 
 

Pojem zanedbávání je součástí syndromu CAN (Child Abuse and Neglect) - týraného, 

zneužívaného a zanedbávaného dítěte. Pravděpodobně jde o nejčastější formu 

špatného zacházení s dětmi v rodinách. Společně s oběťmi psychického násilí bývají 

nejhůře zjistitelné. Často jsou jím děti ohroženy dlouhodobě a jeho důsledky mohou 

bez poskytnutí vhodné intervence vážně ohrožovat jejich růst a vývoj.  

Je to vědomá či nevědomá aktivita, které se dopouští dospělý člověk (rodič, 

vychovatel, jiná osoba) na dítěti a dochází tak k poškození zdraví a zdravého vývoje 

dítěte. Rodiče nejsou schopni reagovat na chování svého dítěte, když dává najevo, že 

něco potřebuje, tak si toho nevšímají. 

Při posuzování ohrožení dítěte je velmi důležité, aby měl profesionál schopnost 

rozpoznat rizika ohrožení dítěte (kategorie rizik podle Handbook for Child Protection 

Practice): 

� Kategorie „nejmenšího rizika“ zanedbávání zahrnuje jen potenciální riziko 

zanedbávání dítěte. Jestliže se situace neopakují příliš často, nevyžadují zásah 

sociálně-právní ochrany (např. dítě občas nedostává pravidelně dostatečně 
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výživné jídlo, rodiče se ne vždy zajímají, kde nebo s kým se jejich dítě pohybuje 

venku). 

� Kategorie „středního rizika“ zanedbávání zahrnuje situace, kdy riziko ohrožení 

dítěte stoupá a trvá-li ohrožení zdraví a vývoje dítěte delší časový úsek. 

Vyžaduje zásah sociálních služeb a nabídku podpory rodině (např. malé dítě 

nedostává pravidelně odpovídající stravu, rodiče se často nezajímají o školní 

prospěch svého dítě). 

� Kategorie „vážného rizika“ zanedbávání zahrnuje situace dlouhodobého nebo 

vážného ohrožení dítěte. Důsledkem může být vážné poškození zdraví, nebo 

dokonce smrt dítěte. Jedná se o opakující se situace, které vážně ohrožují i 

emoční stránku dítěte (např. malé dítě dostává stravu, která neodpovídá jeho 

věku, rodiče na chování dítěte reagují pouze kritikou a tresty). 

 

Zanedbávání je nedostatečně definovaný termín, i přesto, že je jednou z nejčastějších 

forem ubližování dětem. Odborníci uvádějí několik důvodů, proč o toto téma není moc 

velký zájem např. zanedbávání péče je méně viditelné a zajímavé než zneužívání 

(Polansky a kol., 1981), zanedbávání péče nedosáhlo „statusu“ klinicky definovaného 

„syndromu“ (Pfohl, 1977), zanedbávání péče nevyhnutelně přitahuje pozornost k 

dalšímu skličujícímu problému, jakým je dětská chudoba (Wolock, Horowitz, 1984). 

[BECHYŇOVÁ, KONVIČKOVÁ, 2008] 

 

2.5.2 Typy zanedbávání 
 

Dopady zanedbávání na dítě často zjišťují profesionálové, kteří s ním přicházejí do 

blízkého kontaktu (např. lékař, učitelka ve školním zařízení, sociální pracovník). 

Často jsou rozlišovány čtyři typy zanedbávání: 

� fyzické – neuspokojování tělesných potřeb dítěte, 

� výchovné – nezabezpečení možnosti vzdělávání ve škole, 

� emoční – neuspokojování citových potřeb dítěte, 

� zanedbávání zdravotní péče – zanedbávání péče, kterou dítě potřebuje. 
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Příklady formy zanedbávání v návaznosti na základní potřeby dítěte: 

� bezdomovectví – dítě potřebuje stálý domov (bezpečné místo, které dítěti 

poskytuje ochranu), tato potřeba není naplněna u dětí, které žijí na ulici nebo v 

situaci blízké „bezdomovectví“ a s rodiči často střídají bydliště, 

� zanedbávání emoční – dítěti se nedostává přijetí a laskavé péče rodičů, 

� zanedbávání ošacení – dítě není oblékáno adekvátně, 

� zanedbávání výživy – dítě v průběhu dne opakovaně hladoví nebo dostává 

nevhodné jídlo, 

� zanedbávání zdravotní péče – dětem chybí preventivní zdravotní péče a v době 

nemoci jim rodiče nejsou schopni zajistit adekvátní péči. 

� zanedbávání vzdělávání – děti nejsou pravidelně posílány do školy, mají velmi 

časté absence, pro které neexistují reálné důvody. 

� neadekvátní dohled – malé dítě je ponecháno samo bez dohledu na dlouhou 

dobu.  

[BECHYŇOVÁ, KONVIČKOVÁ, 2008] 

 

2.5.3 Rizikové faktory  
 

Rizikové faktory rodičů: 

� rodič byl v dětství opakovaně bit nebo byl obětí násilí ze strany rodičů, 

� rodič byl trestně stíhán, měl nebo má problémy s alkoholem nebo s drogami, 

� rodič je sociálně izolovaný, má nízké sebehodnocení, trpí depresemi atd., 

� rodič byl podezřelý z týrání dítěte, 

� rodič prožil nebo prožívá četné krize, stresové situace (např. časté střídání 

partnerů, neschopnost si udržet práci, časté stěhování), 

� rodič vnímá chování dítěte jako problém nebo provokaci, obtěžuje ho, 

� dítě je nechtěné, je překážkou ve vedení způsobu života, kterým by rodič chtěl 

žít. 

Ne všechny děti, které byly v dětství zanedbávány, musejí v dospělosti opakovat 

způsob výchovy a péče svých rodičů.  
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Rizikové faktory dětí: 

� děti neaktivní, pomalé, málo živé, které samy zájem o okolí neprovokují a 

nepřitahují, 

� děti s mentálním postižením, se smyslovými vadami, pohybovým omezením,  

� děti somaticky nemocné, vyčerpané, apatické, 

� děti podvyživené 

Dítě není obětí agrese nebo jiné aktivity dospělého, ale jeho pasivity. Proti aktivitě 

dospělého se lze bránit, ale proti nezájmu aktivní ochrana není. 

Rizikové faktory prostředí zvyšují působení negativních vlivů rodičů i dětí: např.  

� sociální izolace rodiny (rodiče obtížně navazují vztahy),  

� uspořádání rodiny je chaotické nebo nestabilní,  

� v rodině není obvyklé vzájemné projevování emocí, 

� raná separace dítěte od matky. 

[BECHYŇOVÁ, KONVIČKOVÁ, 2008] 

 

2.6 Syndrom PAS 

 

„V souvislosti se syndromem PAS (Parental Alienation Syndrome) – tedy syndrom 

zavrženého rodiče (hovoříme o rodiči, který tzv. programuje).“ [GROMNICA, 2010, s. 

114] 

 

Programující rodič se o zavrhovaném rodiči vyjadřuje tak, že všechno s ním související 

je špatné. Může tak hovořit přímo k dítěti, nebo i k jiným osobám tak, aby to dítě 

slyšelo. Motivací programujícího rodiče může být například motiv moci, nenávisti, 

agrese, pomsty, trestání. 

 

Čím strádá dítě zavrženého rodiče? 

� dítě ztrácí skoro vše, co s druhým rodičem souvisí  

� brzdí se a deformuje emocionální vývoj dítěte (potlačuje pozitivní emoce 

k zavrhovanému rodiči), 
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� narušuje se psychosociální vývoj – např. programuje-li matka (nejčastější 

případ), pak chlapci jsou poškozování v identifikaci s přirozeným mužským 

vzorem, tedy otcem, a dívkám je ztěžována volba erotického partnera v 

budoucnosti. 

 

Jak poznáme syndrom PAS? 

� dítě projevuje silnou nenávist k rodiči. Pokud se dítěte někdo zeptá na 

zavrhovaného rodiče, začne říkat jen záporné charakteristiky, zlé činy (část 

obvinění má od programujícího rodiče a dítě to doplňuje vlastními poznatky), 

� dítě se nechce setkat se zavrženým rodičem, stále se na něco vymlouvá, 

� dítě postižené syndromem PAS často uvádí, že nestýkání s druhým rodičem je 

jeho vlastní nápad,  

� dítě, které má syndrom PAS souhlasí automaticky, reflexivně a bez jakéhokoliv 

zaváhání se vším, co programující rodič tvrdí, 

� nepřítomnost pocitů viny u dítěte nad vykořisťováním zavrženého rodiče a nad 

tvrdostí až krutosti vůči němu (např. dítě nepoděkuje zavrženému rodiči za 

dárky ani za zaplacení ostatních výdajů), 

� dětská výpověď obsahuje výrazy, které děti určitého věku ještě nepoužívají 

(dítě nejdříve vyslechlo informace o zavrženém rodiči, potom je 

reprodukovalo), jedná se o tzv. vypůjčený scénář, 

� nepřátelství a nenávist rozšířená na celou původní rodinu zavrženého rodiče. 

[GROMNICA, 2010] 

 

2.7 Sociálně právní ochrana dětí 

 

2.7.1 Co je to sociálně-právní ochrana dětí 
 

Sociálně-právní ochrana dítěte představuje zajištění všech práv dítěte. Základními 

právními předpisy, které zavazují stát a určené orgány a instituce k poskytování 

sociálně-právní ochrany dětí jsou Ústava České republiky, Listina základních práv a 

svobod a významná mezinárodní smlouva s názvem Úmluva o právech dítěte. 
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Důležitým právním předpisem upravující problematiku sociálně-právní ochrany je 

zákon č. 359/ 1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů 

(dále zákon o SPO). V tomto zákoně se vymezuje ochrana práva dítěte na příznivý vývoj 

a řádnou výchovu, ochrana oprávněných zájmů dítěte i ochrana jeho jmění, působení 

směřující k obnovení narušených funkcí rodiny. 

 

V zákoně o SPO jsou upravena pouze některá opatření, která směřují k ochraně dětí, 

další jsou obsažena v jiných právních předpisech (např. zákon č. 94/1963 Sb., o rodině). 

 

Hlavními principy sociálně-právní ochrany dětí jsou např. nejlepší zájem, prospěch a 

blaho dětí, SPO se poskytuje bezplatně všem dětem bez rozdílu a všem dětem mladším 

18 let, stát je odpovědný za ochranu dětí před duševním nebo tělesným násilím i za 

ochranu jejich zdravého fyzického, mravního a psychického vývoje a cílem SPO je také 

sanace rodin. [www.mpsv.cz, 10] 

 

2.7.2 Komu se sociálně-právní ochrana poskytuje 
 

„Sociálně-právní ochrana náleží podle právního řádu České republiky všem dětem bez 

rozdílu. Rozdíl spočívá pouze v rozsahu, v jakém se sociálně-právní ochrana poskytuje.“ 

[KRAUSOVÁ, NOVOTNÁ, 2006, s. 19] 

 

Sociálně-právní ochrana náleží dítěti, které má trvalý pobyt na území ČR, má povolen 

trvalý pobyt nebo je hlášeno k pobytu na území ČR po dobu nejméně 90 dnů. SPO dále 

náleží dítěti, které podalo návrh na zahájení řízení o udělení azylu nebo doplňkové 

ochrany podle zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů a nebo je 

oprávněno trvale pobývat na území ČR, nebo pobývat na území ČR s rodičem, který 

podal žádost o udělení oprávnění pobytu za účelem poskytnutí dočasné ochrany na 

území České republiky, nebo které již pobývá na základě uděleného oprávnění 

 

Sociálně-právní ochrana se zaměřuje na děti: 

• jejichž rodiče zemřeli, neplní povinnosti rodičovské zodpovědnosti nebo 

zneužívají nebo nevykonávají práva plynoucí z rodičovské zodpovědnosti, 
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• které byly svěřeny do výchovy jiné fyzické osoby, než jsou rodiče a tato osoba 

neplní povinnosti plynoucí ze svěření dítěte do její výchovy, 

• které vedou nemravný nebo zahálčivý život (zanedbávají školní docházku, živí 

se prostitucí, nepracují, požívají alkohol nebo jiné návykové látky, spáchaly 

trestný čin apod.), 

• které se opakovaně dopouští útěků od rodičů, jiných fyzických osob nebo 

právnických osob, které jsou odpovědné za jejich výchovu, 

• které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za 

jejich výchovu, 

• na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující zdraví, život, mravní vývoj nebo 

jejich lidskou důstojnost nebo je podezření ze spáchání takového činu, 

• které jsou opakovaně umisťovány do zařízení zajištujících nepřetržitou péči o 

děti nebo jejich umístění v takových zařízeních trvá déle než 6 měsíců, 

[KRAUSOVÁ, NOVOTNÁ, 2006] 

 

2.7.3 Kdo zajišťuje sociálně-právní ochranu dětí 
 

Sociálně-právní ochranu zajišťují orgány sociálně-právní ochrany, jimiž jsou krajské 

úřady, obecní úřady s rozšířenou působností, obecní úřady, Ministerstvo práce a 

sociálních věcí, Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí. SPO dále poskytují 

právnické a fyzické osoby, pokud jsou výkonem sociálně-právní ochrany pověřeny, ale 

nejsou orgány sociálně-právní ochrany dětí. [KRAUSOVÁ, NOVOTNÁ, 2006] 

 

2.7.4 Zařízení sociálně-právní ochrany dětí 
 

Zařízení odborného poradenství pro péči o děti poskytuje rodičům rady ohledně 

výchovy, problémů vyplývajících z péče o dítě apod. 

 

Zařízení pro výkon pěstounské péče - zařízení se zřizuje v prostorách, které zřizovatel 

vybaví jako byt pro rodinu s větším počtem dětí (uzavírá se písemná dohoda o výkonu 

pěstounské péče mezi zřizovatelem a pěstounem, zřizovatel dohlíží na dodržování 

podmínek). 
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Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc zabezpečuje poskytování ubytování, 

stravování a ošacení, výchovnou péči a zdravotní péči, poradenství dítěti i jeho rodičům 

nebo osobám odpovědným za jeho výchovu, poskytuje dítěti odbornou péči (sociálního 

pracovníka a psychologa) atd. 

Zařízení sociálně výchovné činnosti jsou určena dětem, které jsou různým způsobem 

ohroženy. Dětem se nabízejí programy rozvíjení výchovných činností, sociálních 

dovedností a využití volného času. 

Výchovně rekreační tábory pro děti se zřizují v době školních prázdnin. Účelem pobytu 

je výchovné působení na dítě, které směřuje k potlačení nebo odstranění poruch 

chování a k získání společenských a hygienických návyků. Pobyt hradí rodiče dítěte 

(nebo jiné osoby povinné výživou dítěte). [KRAUSOVÁ, NOVOTNÁ, 2006] 

 

2.7.5 Listina základních práv a svobod 
 

Listina základních práv a svobod upravuje základní lidská práva a svobody.  

 

Článek 1, 2 a 3 Listiny je o svobodě a rovnosti lidí. Každý může dělat to, co není 

zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen dělat to, co zákon neukládá. Základní 

práva a svobody se zaručují všem (bez rozdílu pohlaví, jazyka, víry, sociálního původu, 

národního původu, rasy, barvy pleti apod.). 

 

Podle článků 5 a 6 Listiny má každý právo na život a každý je způsobilý mít práva (lidský 

život je hoden ochrany i před narozením, trest smrti se nepřipouští). 

 

Článek 32 je věnovaný rodině a dětem. Rodičovství a rodina jsou pod ochranou zákona 

a je zaručena zvláštní ochrana dětí a mladistvých. Zvláštní péče se zaručuje také ženám 

v těhotenství, dětem narozených mimo manželství (stejná práva jako u dětí 

narozených v manželství). Rodiče mají právo na péči o děti a jejich výchovu a děti mají 

právo na rodičovskou výchovu, ale práva rodičů mohou být omezena a nezletilé děti 

mohou být odloučeny od rodičů proti jejich vůli na základě zákona a rozhodnutí soudu. 

V tomto článku se zaručuje právo na pomoc států pro rodiče, kteří pečují o děti.  

[KRAUSOVÁ, NOVOTNÁ, 2006] 
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2.8 Nadace a jiná sdružení pomáhající ohroženým dětem 

 

2.8.1 Nadace Naše dítě  
 

Nadace Naše dítě pomáhá dětem od 1993. Hlavním cílem Nadace Naše dítě je pomoc 

týraným, zneužívaným, handicapovaným, ohroženým a opuštěným dětem, které se 

ocitnou v obtížné životní situaci. Nadace Naše dítě se snaží pomáhat dětem 

zneužívaným a týraným, dětem z problémových rodin a dětem v ústavní výhově 

(dětské domovy, kojenecké, diagnostické, výchovné ústavy), dětem ohroženým, které 

se ocitnou v obtížné životní situaci a dětem mentálně a fyzicky handicapovaným. 

 

Nadace se stala zakladatelkou celostátní Linky bezpečí, Internetové linky, Rodičovské 

linky a Linky vzkaz domů. Zodpovědnost za tyto hlavní projekty nadace převzalo od 1. 

října 2004 Sdružení Linka bezpečí a mládeže. 

 

Nadace Naše dítě pomáhá formou přímé finanční podpory 

(granty, individuální žádosti), osvětové činnosti (vydávání 

publikací a letáků, pořádání kampaní), prosazování 

legislativních úprav směřujících k zlepšení systému ochrany 

dětí 

[www.nasedite.cz, 11] 

 

Nejdůležitější nadační aktivity od roku 2001 jsou aktivity na pomoc dětem, spolupráce 

se sponzory, aktivity na poli dětských práv, mezinárodní aktivity, kulturní a společenské 

aktivity, public relations a mediální kampaně. [www.nasedite.cz, 12] 

 

2.8.2 Sdružení linka bezpečí 
 

Sdružení bylo založeno za účelem pomoci dětem a mladým lidem v jejich obtížných 

životních situacích a při jejich každodenních starostech a problémech. 

[www.linkabezpeci.cz, 13] 
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Linka bezpečí 116 111 je bezplatná telefonická linka 

krizové pomoci pro děti a mladistvé (do 18 let, studenti 

do 26 let). Je v provozu 24 hodin denně po celý rok. 

Linka je anonymní. Pomoc linky bezpečí umožňuje 

dětem, aby se někomu svěřily se svými problémy. Na Lince bezpečí poskytuje služby 

telefonické krizové intervence sto odborně proškolených konzultantů a třináct 

intervizorů. [www.linkabezpeci.cz, 14] 

 

Internetová linka pomáhá dětem stejně jako telefonická krizová linka. Internetovou 

linku může mládež kontaktovat pomocí e-mailové pošty na adrese 

pomoc@linkabezpeci.cz. Nejpozději do tří pracovních dnů je na dotaz odpovězeno. 

Mohou ji využívat i děti se sluchovou vadou či vadou řeči nebo české děti, které žijí 

s rodiči v zahraničí. [www.linkabezpeci.cz, 15] 

 

Rodičovská linka je určena dospělým, kteří chtějí poradit s výchovou dětí. Rodičovská 

linka zajišťuje služby v podobě rodinného, výchovného a sociálně-právního 

poradenství.  

 

Linka je v provozu každý všední den (pondělí, středa a pátek od 13:00 hod. do 16:00 

hod. a úterý a čtvrtek od 16:00 hod. do 19:00 hod.), dále na telefonních číslech 

840 111 234 nebo 606 021 021. Rodiče také mohou své dotazy posílat na e-mailovou 

poradnu RL na adresu pomoc@rodicovskalinka.cz. V den vysvědčení, kdy je o její 

služby zvýšený zájem, zřizuje tato linka mimořádné provozní hodiny. 

[www.linkabezpeci.cz, 16] 

 

Na Linku vzkaz domů může volat osoba mladší 18 let a to v případech, že byla vyhozena 

z domova, utekla z domova, utekla z ústavu, bojí se vrátit domů nebo přemýšlí o útěku, 

ale také rodiče nezletilého dítěte, které se nevrátilo domů, či z domu. Linka vzkaz 

domů nabízí rozhovor po telefonu, předání vzkazu rodičům nebo někomu z příbuzných 

(nutné sdělit jméno a příjmení dítěte a rodičů a mobilní číslo na ně), spojení s rodiči 

nebo pracovníky městských úřadů. Telefonní číslo na Linku vzkaz domů je 800 111 113 
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a je zadarmo (pouze budka nebo pevná linka). Linka vzkaz domů je v provozu každý 

den od 8:00 hod. do 22:00 hod. [www.linkabezpeci.cz, 17] 

 

Na Chat mohou vstoupit osoby mladší 18 let nebo studenti do 26 let, kteří se ocitají 

v těžké životní situaci. Linka je otevřena od 1. 9. 2011 každý den vždy od 15:00 hod do 

19:00 hod. a o víkendech v čase od 9:00 hod do 13:00 hod. Délka chatu pro jednoho 

klienta v jeden den je nejdéle 1 hodinu a 30 minut. [www.linkabezpeci.cz, 18] 

 

2.8.3 Tereza Maxová dětem 
 

Základním posláním Nadace Terezy Maxové dětem je umožnit každému dítěti vyrůstat 

v rodině. 

 

3 pilíře podpory:                                                               

� prevence nežádoucího odebírání dítěte z rodinného prostředí – dítěti je nejlépe 

v jeho vlastní biologické rodině (ohroženým rodinám se nabízí pomoc 

prostřednictvím odborných neziskových organizací), 

� podpora náhradního rodičovství – pokud selže prevence a dítě je odebráno, pak 

se usiluje o zkrácení jeho pobytu v ústavní výchově, 

� kompenzace nedostatků ústavní výchovy - podpora dětí vyrůstajících 

v kojeneckých ústavech a dětských domovech, je podporováno vzdělání, 

všestranných rozvoj a snaha dopřát dětem stejné příležitosti k zapojení se do 

samostatného života po opuštění ústavní péče. 

[www.terezamaxovadetem.cz, 19] 

 

� Korporátní fondy 

 

Accenture Fond Nadace Terezy Maxové dětem byl založen s cílem přispět ke zlepšení 

kvality života znevýhodněných dětí, v rámci statutárních cílů nadace. Finanční 

prostředky jsou určeny pro neziskové organizace, pěstounské rodiny a ústavní zařízení. 

Jedná se o podporu výchovy, vzdělání, všestranného rozvoje dětí, speciální terapie a 
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odborné služby, semináře, školení, zacílení na změnu systému péče o dítě v České 

republice atd. 

[www.terezamaxovadetem.cz, 20] 

 

ING Band Fond Nadace Terezy Maxové dětem - cílem je podpořit znevýhodněné děti 

vyrůstající v dětských domovech nebo pěstounské péči prostřednictvím grantů (v 

oblasti vzdělávání a rozvoje talentu). [www.terezamaxovadetem.cz, 21]  

 

Oriflame dětem 

Fond Oriflame dětem se snaží o finanční podporu znevýhodněných a opuštěných dětí. 

Z projektu Oriflame dětem byly podpořeny dva projekty „Dobrovolnictví“ a „Centrum 

pro rodinu“. [www.terezamaxovadetem.cz, 22] 

 

� Regionálními fondy jsou Fond Nadace Terezy Maxové pro Jihomoravský kraj, 

Moravskoslezský kraj a Zlínský kraj. 

[www.terezamaxovadetem.cz, 23] 

 

2.8.4 Fond ohrožených dětí  
 

Fond ohrožených dětí (FOD) je občanské sdružení na pomoc týraným, zanedbávaným, 

zneužívaným, opuštěným nebo jinak sociálně ohroženým dětem. FOD působí na celém 

území České republiky. 

Dalšími směry činnosti jsou např. provoz krizové linky 776 833 333 pro matky, které tají 

těhotenství a porod, Klokánek, provoz azylových domů pro rodiny s dětmi a mládež bez 

domova, poradenská a hmotná pomoc náhradním i potřebným vlastním rodinám 

apod. [www.fod.cz, 24] 

 

Klokánek 

 

Hlavním cílem je nabídnout dětem přechodnou rodinnou péči (namísto ústavní 

výchovy) na dobu, dokud se nemohou vrátit zpět do své rodiny, nebo dokud pro ně 

není nalezena trvalá náhradní rodinná péče (osvojení, pěstounská péče, svěření do 
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výchovy třetí osoby). První Klokánek byl otevřen v září 

2000 v Žatci. V současné době existuje šestnáct 

Klokánků na území České republiky (celkem tři sta 

dvacet míst). 

 

Průměrná doba pobytu dítěte v Klokánku je půl roku. 

Kolem 60 % dětí se vrací domů a 30 % odchází do 

náhradní rodinné péče (10 % zahrnuje ukončení pobytu zletilostí nebo umístěním do 

jiného zařízení). Přijímají se děti bez ohledu na věk (sourozence není třeba rozdělovat). 

Děti se přijímají přímo „z terénu“ bez zbytečného pobytu v diagnostickém ústavu. O tři 

až čtyři děti pečují zaměstnanci FOD (manželský pár, „teta“ nebo střídavě po týdnu dvě 

„tety“). Děti se přijímají na základě žádosti rodičů, žádosti orgánu sociálně-právní 

ochrany dětí, soudního rozhodnutí (předběžné opatření nebo rozsudek) a na základě 

samotného dítěte či osoby, která malé dítě nalezne opuštěné nebo v jiné krizové 

situaci (zanedbávání, týrání atd.). [www.fod.cz, 25] 

 

2.8.5 UNICEF 
 

UNICEF (Dětský fond OSN) je hlavní světovou organizací, která se zabývá zlepšováním a 

ochranou životních podmínek dětí a podporuje jejich všestranný rozvoj. Založen byl 

v roce 1946 a od roku 1953 se stal UNICEF trvalou součástí Organizace spojených 

národů, specializovanou na pomoc strádajícím dětem celého světa. 

 

Společně s místními komunitami a vládami světa se poskytuje okamžitá humanitární 

pomoc a dlouhodobý rozvoj v oblastech zdravotní péče, vzdělání a ochrany dětí. 

Programy na pomoc dětem jsou financovány výhradně z dobrovolných příspěvků a 

prodeje pohlednic a dárkového zboží s logem UNICEF. 

 

UNICEF se snaží o to, aby byly všechny děti proočkovány proti 

základním dětským chorobám a aby byly dobře živeny, protože 

je nepřijatelné, aby děti trpěly nebo umíraly z důvodů, kterým 

lze předcházet. UNICEF je aktivní v prevenci šíření HIV/AIDS mezi 
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mladými lidmi, protože je možné je před tímto rizikem ochránit, pomáhá dětem a 

rodinám postiženým HIV/AIDS prožít život důstojně. Dále také pomáhá tam, kde jsou 

děti v ohrožení, protože žádné dítě by nemělo být vystaveno násilí, zneužívání a 

vykořisťování.  

[http://www.unicef.cz, 26] 

 

3 PRAKTICKÁ ČÁST 
 

3.1 Speciální mateřská škola Drahaňská 

 

Mateřská škola se nachází na okraji Čimic. Zřizovatelem Mateřské školy speciální (dále 

jen MŠS) je Magistrát hlavního města Prahy. MŠS je vedena paní ředitelkou Mgr. 

Taťánou Nesvedovou a zástupkyní ředitelky je Věra Fiřtová. Nepřetržitou péči o děti 

zajišťují učitelky, vychovatelky, logopedická asistentka, zdravotnice a sociální 

pracovnice. 

 

Mateřská škola má tři součásti – mateřskou školu speciální, internát a školní jídelnu. 

Jedná se o dvoupatrovou budovu, kde jsou dvě třídy a vybavení pro personál a děti. 

V přízemí je jedna třída, která se nazývá Berušky, jídelna, prádelna, sborovna atd. 

V druhém patře budovy je druhá třída Sluníčka, kanceláře, a pokojíčky, které jsou pro 

2-3 děti. Ke školce také patří velká zahrada s prolézačkami, brouzdalištěm a pískovišti. 

V MŠS je umístěno maximálně 30 dětí. 

 

3.1.1 Funkce MŠS 
 

MŠS má specifické zaměření, kterým je ochrana dětí před sociálně patologickými vlivy 

rodin, které negativně ovlivňují a ohrožují děti a jejich vývoj a výchovu. 

 

Hlavními funkcemi MŠS jsou: 

� prevence a kompenzace negativních výchovných vlivů na vývoj dítěte, 
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� dítě se musí chránit před těmito vlivy, a když je potřeba, je nutná úplná 

separace dítěte od rodiny (na dobu nezbytně nutnou, ale vždy s jejím 

souhlasem) – i víkendu, 

� v úzké spolupráci s OSPOD a jinými odborníky se usiluje o to, aby se obnovily 

základní funkce rodiny tak, aby dítě o vlastní rodinu zbytečně nepřicházelo, 

� podílí se řešení životní perspektivy dítěte (rodina přestala plnit své základní 

povinnosti vůči dítěti, škodí mu nebo ohrožuje jeho život), MSŠ má právo 

poradní. 

 

3.1.2 Příčiny umístění dětí do MŠS 
 

MŠS je internátní zařízení, kde je nepřetržitý provoz. Zabývá se vzděláváním a péčí 

nejen o zanedbávané a přímo ohrožené děti, ale také poskytuje péči a pomoc dětem 

(ve věku od 2 do 7 let), které: 

� mají opožděný vývoj (psychický i fyzický),  

� pocházejí z rodin, jejichž prostředí trpí různými nedostatky (děti jsou 

traumatizovány rozvratem rodinných vztahů), 

� vykazují vývojové nerovnoměrnosti a psychosociální poruchy se vztahem 

k citové a psychické deprivaci, 

� vyrůstají v neúplné rodině (jeden z rodičů působí dysfunkčně), 

� jsou hyperaktivní, mají poruchy chování, jsou neurotické, 

� pocházejí z rodin, kde se vyskytuje závislost na drogách, alkoholu nebo jiných 

psychotropních látkách, 

� pocházejí z rodin, kde jsou oba nebo jeden rodič ve výkonu trestu. 

 

3.1.3 Přijetí dítěte do MŠS  
 

Děti se do MŠS přijímají na základě návrhu OSPOD (oddělení sociálně právní ochrany 

dětí). O výjimkách rozhoduje ředitelka školky. Je také možné přijmout dítě na základě 

návrhu jiné školy, zdravotnického zařízení, psychologa, ale také zákonného zástupce 

dítěte, zpravidla po konzultaci s OSPOD.  
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MSŠ také poskytuje azylový pobyt dětem, u nichž je nutné okamžité přijetí na dobu 

časově omezenou (zdravotní stav rodičů, hospitalizace apod.). Azylový pobyt je 

nepřetržitý, vždy na základě doporučení OSPOD. 

 

Přijímány jsou všechny děti z celé Prahy. Každému dítěti je stanoven diagnostický 

pobyt v délce 3 měsíců. Při zařazení dítěte se shromažďuje dokumentace o dítěti, která 

se průběžně vede a po celou dobu docházky se doplňuje. Za vedení osobní 

dokumentace nesou osobní odpovědnost sociální pracovnice a pedagogové.  Jedná se 

o sociální, zdravotní spis a pedagogickou dokumentaci. 

 

Sociální spis obsahuje: 

� souhlas zákonného zástupce s přijetím do MŠS, 

� zmocnění k vyzvedávání dítěte, 

� vstupní dotazník (osobní údaje o dítěti a rodičích), 

� přihláška ke stravování, 

� rozhodnutí o zařazení dítěte do MŠS, 

� kontaktní adresy a telefony, 

� zprávy z OSPOD, 

� zprávy MŠS, které se odesílají různým orgánům a institucím apod. 

 

Zdravotní spis obsahuje: 

� zdravotní dotazník, 

� kopie průkazu pojištěnce a očkovacího průkazu, 

� přehled o nemocnosti dítěte v průběhu docházky do MŠS, 

� zprávy týkající se zdravotního stavu dítěte atd. 

 

Pedagogický spis obsahuje: 

� vstupní dotazník, 

� zprávy logopedické asistentky, 

� individuální plány, 

� diagnostiky dětí (doplňují se pravidelně každý třetí měsíc), 

� rozhodnutí o odkladu školní docházky, 
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� kopie psychologického vyšetření apod.  

 
3.1.4 Práva a povinnosti zákonných zástupců 
 

Zákonní zástupci dětí mají právo: 

� na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání, 

� na informace o jeho zdravotním stavu, 

� na informace a poradenskou pomoc školky v záležitostech týkajících se výchovy 

a vzdělávání, sociální a zdravotní oblasti, 

� vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí 

vzdělávání dítěte 

 

Povinnosti zákonných zástupců: 

� zajistit řádné docházení do školy a dodržovat dobu přijímání dětí, 

� informovat školku o zdravotním stavu dítěte a jiných závažných skutečnostech, 

� předem oznámit nepřítomnost dítěte (jinak se nepřítomnost dětí hlásí 

OSPODu) 

� alespoň 1x týdně dítě navštívit,  

� informovat se na průběh pobytu, vzdělávání a zdravotní stav dítěte, 

� včas uhradit stravné a školné. 

 

3.1.5 Režim dne 
 

Režim dne musí odpovídat věku, individuálním potřebám a zdravotnímu stavu dítěte, 

je na pedagogickém personálu, aby s ředitelkou a zdravotníkem režim vhodně upravili. 

 

Denní program: 

od 6:30 
Vstávání dětí (podle toho, jak se probouzejí), oblékání, ranní 

hygiena a krátká rozcvička - protažení 

7:30 Snídaně 

do 9:30 
Dopolední činnosti hravého charakteru se zařazováním řízených 

plánovaných činností ve skupinách, v průběhu dopoledne 
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individuální logopedická péče 

9:30 Svačina 

do 11:45 Pobyt venku 

12:00 Oběd 

13:00 – 14:00 

Polední odpočinek nebo spánek podle individuálních potřeb dětí 

(„nespavci“ a předškoláci mají relaxační chvilku u pohádky, 

potom dělají různé činnosti ve třídě) 

14:30 Svačina 

do 17:45 Spontánní zájmové činnosti a pobyt venku 

18:00 Večeře 

do 19:30 Koupání dětí, večerní hygiena, klidové činnosti a večerníček 

od 19:30 Pohádka a ukládání ke spánku 

od 20:00 Spánek 

 

Příchody dětí:    

pondělí 7:00 – 10:00 hod. 

 

Pokud má dítě dorazit do školy v jinou dobu, je potřeba to předem nahlásit. Při předem 

neohlášeném příchodu nebo pozdních příchodech do MŠS po 10:00 hod., dítě nebude 

přijato (není totiž počítáno na oběd), rodič dítě musí přivést až po obědě tzn. v 12:30 

hod. Po výjimečné dohodě s ředitelkou nebo sociální pracovnicí je možný příchod 

v neděli od 17:00 – 18:00 hod. Rodiče se písemně zapisují na tabuli a do sešitu návštěv. 

 

Děti jsou přijímány jedním z pedagogů a zdravotnicí v prostorách šatny. Ve skříňce má 

dítě připraveno oblečení k pobytu v zařízení i na pobyt venku. Vlastní oblečení dětí se 

uloží do bedýnek a předá se pedagogům, kteří ji uloží do skladu osobního ošacení.  

 

Po odnesení bedýnky je vyzvána zdravotnice k převzetí dítěte po zdravotní stránce. 

Dítě je prohlíženo svlečené po celém těle, je zjišťován zdravotní stav dotazem rodičů, 

vše se zapisuje do sešitu příjmu. Po zjištění např. špíny po těle, přerostlých nehtů nebo 

zavšivení je rodič vyzván, aby dítě vykoupal, ostříhal nehty nebo odvšivil aj. Hygienické 
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prostředky a pomůcky jsou rodičům zapůjčeny. Převlečené a zkontrolované dítě rodič 

odvede do herny. 

 

Pokud zdravotnice zjistí drobná poranění, modřiny a jiné známky po těle dítěte, které 

svědčí nebo naznačují nešetrné zacházení s dítětem, rodič i dítě jsou ihned dotazováni 

na příčinu. Ta se písemně zaznamená na žádost lékaře, uvede odborné posouzení. Toto 

vyjádření se zašle na OSPOD. Pokud není potřeba lékařského posouzení, zapíše se to do 

zdravotního deníku a sociální pracovnice nebo zdravotnice to telefonicky oznámí 

OSPODu.  

 

Odchody děti:   

pátek 12:30 – 13:00, 15:00 – 17:00 

 

Odchod dítěte v jinou dobu je také potřeba předem nahlásit sociální pracovnici nebo 

ředitelce. 

 

Návštěvy:   

středa 15:00 – 18:00 

 

Pro rodiče a děti jsou každou středu pořádány ve MŠS různé programy s pedagogy 

apod. Návštěvu lze také uskutečnit kdykoliv, ale je nutné se předem ohlásit. Je v zájmu 

dítěte a jeho práv, aby zákonní zástupci byli motivování k co nejčastějším stykům 

s dítětem. Ředitelka má pravomoc omezit návštěvy na nezbytně nutnou dobu 

zákonným zástupců, jestliže návštěvy narušují výchovný proces. Písemný doklad o 

rozhodnutí je pak zaslán OSPOD, kopie je uložena do osobního spisu dítěte. 

 

Aktivity MŠS: 

� speciálně-pedagogické poradenství, 

� denně individuální logopedická péče, 

� sociální poradenství, 

� pravidelné středeční odpoledne pro rodiče a děti (tvořivá činnost, soutěže 

apod.), 
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� besídky, 

� dětský karneval, 

� dětská divadelní představení, 

� keramika, 

� výlety a celodenní vycházky (ZOO apod). 

 

Pedagogové vykonávají pedagogickou činnost ve stanoveném rozsahu a vychovávají 

děti k dodržování určitých pravidel slušného chování a tvoří jim tak hodnotový systém. 

Musí dbát na vystupování před dětmi, rodiči i veřejností, aby to bylo v souladu 

s výchovným posláním MŠS. Je důležitá spolupráce s rodiči a účastnění se jednání 

s OSPOD nebo jinými institucemi. Pro ostatní pracovníky také platí zachovávat 

mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděli při výkonu zaměstnání (informace 

nelze sdělovat jiným osobám). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

3.2 Kazuistiky 

 

3.2.1 Kazuistika 1 
 

Petr narozen 2006 (z důvodu ochrany údajů jsem změnila jméno) 

 

Petr nastoupil do Mateřské školy speciální společně s mladší sestrou v září 2011. Péťa 

žije se sestrou, mladším bratrem a maminkou. V péči o děti mamince pomáhá přítel 

matky, ale i kamarádka, oba děti často přivádějí i odvádějí. Přístup matky k dětem je 

direktivní, vždy velmi chvátá, pobízí je ke spěchu. Děti chodí do MŠS ne vždy čisté, 

pravidelně se objevují v hlavách vši. Spolupráce s matkou není dobrá, odmítá 

respektovat pravidla daná režimem mateřské školy, bere jako perzekuci, že děti musí 

být čisté a bez vší, že zajistit tyto věci je v první řadě její povinnost, kterou nemůže 

školka suplovat. Několikrát se potvrdilo, že ani zdravotní péče není taková, jak ona říká. 

Je nutné dbát na „lhaní“ matky – hodně si vymýšlí, k lékaři děti nevodí. Pokud se děti u 

lékaře objeví, tak je to v doprovodu jiné osoby. Podle lékařů maminku ani jednou 

neviděli, je nutné ověřovat veškeré lékařské prohlídky. Lékař doporučil Petrovi odklad 

školní docházky, který matka odmítá. Matka mění neustále doktory (nyní má sedmého 

obvodního lékaře) a často také mění bydliště. 

 

Soud nařídil nad výchovou dětí soudní dohled z odůvodnění, že matka se o děti stará 

podle svých možností a schopností, ale bylo by vhodné, aby nad její výchovou byl určitý 

dohled, neboť její sociální situace je nepříznivá a vyžaduje péči a poradenství. V rodině 

budou prováděná pravidelná šetření. 

 

Mateřská škola speciální – zpráva, dne 17. 10. 2011 

Děti byly přijaty do zařízení dne 5. 9. 2011 na zkušební dobu tří měsíců. Ve prospěchu 

dětí bude pobyt zřejmě prodloužen na běžné zařazení do MŠS, které je pro ně 

nezbytné. V den nástupu zjištěn u dětí výskyt hnidů, včetně živých vší. 

 

Děti se rychle zadaptovaly v novém prostředí. Výchovné návyky neměly v podstatě 

žádné. Běhaly od jedné věci k druhé, braly hračky, aniž by je uklidily. Aby si umyly ruce, 
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vůbec neexistovalo, musí se jim to stále připomínat. Co bylo překvapující vzhledem 

k problému (zanedbávání), které děti mají, je schopnost ukázkově si složit oblečení, 

které si svléknou. 

 

Matka nutně potřebuje poradenství nebo přímé vedení při výchově dětí (o.s. STŘEP), 

ale matka nabídku nevyužívá. Matka uvedla nějakého kamaráda nebo přítele (to se 

neví) do plného zmocnění (přivádí a vyzvedává děti, zřejmě i hlídá nejmladšího syna). 

Děti chodí do školky dostatečně oblečené, ale špinavé, každý týden se řeší hnidy ve 

vlasech. Kamarádka matky koupala děti v MŠS již dvakrát. Odůvodnění matky je 

takové, že děti byly v soukromé školce, kde vši nejspíš chytily. Během prvního týdne 

pedagogové zaznamenali, že Péťa nadměrně a často močí. Matce bylo doporučeno, 

aby navštívili lékaře, ale odmítla, prý si Petr dle lékaře vynucuje pozornost a má o tom 

doklad, ale neukázala ho. Nakonec matka sdělila, že došla se synem k lékaři (Dětská 

pediatrie v Motole), ale po telefonátu s lékařkou bylo zjištěno, že to není pravda 

(nedorazili ani na předem domluvené očkování), matka si jen vymýšlí podle potřeby 

v dané situaci. 

 

Zdrojem narušeného vývoje dětí je zřejmě trvale nepříznivá rodinná situace 

(nedostatek financí, bytové podmínky apod.). Matka nezvládá situaci a využívá druhé, 

aby jí pomohly s péčí o děti. Péťa a jeho sourozenci trpí nedostatkem její lásky. 

V přítomnosti matky dominuje u dětí podřízenost. Obtížně se dokážou prosadit i 

vyjádřit svá přání a požadavky. Ve MŠS se domáhají svých potřeb a upozorňují na sebe 

žalováním na děti, voláním, strkáním do pedagogů. Dělá jim také velký problém 

rozeznat „prosím a děkuji“. Od zadaných úkolů odbíhají. Řeč obou dětí je značně 

dyslálická, hlavně Petr je v logopedické péči hodně zanedbaný. Přesto, že je ve MŠS 

logopedická asistentka, není možné zajistit, aby se s ní matka potkala. Matka se v MŠS  

ukáže zřídka kdy. Rozumové dovednosti také neodpovídají věku. 

 

Za celou dobu od přijetí do MŠS se obě děti nikdy nezeptaly, kdy půjdou domů, po 

matce ani po nikom jiném neteskní, po nikom se neptají. Spolupráce matky je potřebná 

a nutná. 
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Mateřská škola speciální – zpráva, dne 24.10. 2011 

Kamarádka matky telefonicky informovala, že Petr má neošetřený puchýřek (velikosti 

nehtu na jeho palci) od spáleniny. Zranění mu udělala matka v rámci „prevence“. 

Údajně mu chtěla vysvětlit, že nemůže nic svíčkou zapalovat, protože by ho spálila a to 

pak bolí. Takže mu spálení svíčkou předvedla sama. Chlapec údajně (matka volala) má 

tendenci podpalovat jejich byt a ona musela dvakrát volat hasiče. Dojem MŠS je 

takový, že si vymýšlí, bojí se dalšího postupu. Matka do MŠS nechodí, děti vodí její 

kamarádka. S matkou není žádný osobní kontakt, pojala školku jako hlídání dětí ve 

školce a ne jako zařízení, které naučí maminku starat se o své děti. Bylo by mnohem 

lepší, kdyby alespoň vodila děti do školky, nebo je vyzvedávala. Informace o 

popálenině byla předána OSPOD. 

 

Diagnostika 30.11. 2011 

Hrubá motorika 

Petr je pohyblivý, živý chlapec. Jeho pohybový projev je třeba usměrňovat, jak venku 

tak ve školce. Správně chodí do schodů i ze schodů, střídá nohy. Venku jezdí na 

tříkolce, dovede se pohybovat po nerovném terénu. Kope do míče, dokáže jej chytit i 

hodit. Při společných pohybových aktivitách má někdy potíž respektovat daná pravidla. 

 

Jemná motorika 

Petr preferuje pravou ruku. Tužku drží správně, kresba odpovídá dítěti mladšímu věku, 

jak po stránce obsahové tak formální. Opis písma nezvládá. Stříhání zkouší, ale moc se 

mu nevede. Navléká korálky, vkládá tvary do otvorů. 

 

Řeč 

Řeč je nedostatečná, v řeči se vyskytují výrazné neobratnosti, dysgramatismy, 

výslovnost je na hranici srozumitelnosti. Aktivní i pasivní slovní zásoba je chudá. Řečový 

projev provází nonverbální gestikulace, hlasový projev je hlučný. Odpovídá jedním 

slovem nebo jednoduchou větou, často použije naučenou frázi místo odpovědi – 

počkej, počkej, já nevím. Zkouší zpívat Kočka leze dírou, opět na hranici 

srozumitelnosti. Básničku si nepamatuje. Nemá zájem o čtenou pohádku. 
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Kognitivní dovednosti 

Nezná své celé jméno – ví jen Péťa. Barvy zkouší náhodně pojmenovat, s pomocí 

přiřadí stejné barvy, ne všechny. Matematické schopnosti jsou nedostatečné, číselná 

řada jen jedna pak už opět neví. Na obrázku ukáže někdy i pojmenuje daný předmět, 

některé ovoce, jídlo, domácí zvířata pojmenuje některá – pes, kočka, kráva. Slepice 

pojmenuje pi-pi, stejně jako ptáka. Časové pojmy nezná, prostorové pojmy – nahoře 

jen ukáže. Obtížně chápe zadaný úkol, je třeba výrazné dopomoci, soustředění je 

povrchní, snadno se nechá rozptýlit. 

 

Sebeobsluha 

Samostatně zvládne sebeobslužné činnosti, oblékání, svlékání. Upravení je třeba 

připomenout, dobře umí složit své prádlo. Knoflíky zapne, pozná rub a líc, tkaničku 

nezaváže.  

 

Stolování čistě příborem, má výraznou chuť k jídlu, chvátá, aby si mohl přidat. Po 

nástupu do školky bylo třeba mírně omezovat snahu o přídavky, Péťa se až přejídal a 

přepíjel, když viděl, že si vše může přibrat. 

 

Včas hlásí potřebu na WC, poměrně často chodí močit, zpočátku se domáhal jít čůrat 

prakticky každých 10 minut. Tento návyk se daří postupně omezit, zvláště, když se 

potvrdilo i lékařsky, že k tomu nemá žádný důvod.  

Hygienické návyky mytí po WC, utření se, splachování stále ještě není upevněno. 

 

Hra 

Hra manipulační, nejraději s autíčky, rád staví vláčky. V poslední době si rád hraje na 

uklízení. Dokáže se zabavit i skládáním puzzle, didaktické skládanky ho moc nebaví. Hru 

s dětmi výrazně vyhledává, nemá rád, když musí něco půjčit, to je až agresivní a velmi 

hlučně se domáhá svého. Dokáže pomoci při úklidu, rád srovnává kostky. Společenské 

návyky neupevněny, stále je připomínat poděkovat, poprosit. Po nástupu do MŠS si 

pletl prosím a děkuji. 
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Osobnostní projev 

Péťa je živý, spontánní chlapec. Někdy je hlučný, zlobí se, když nerozumíme, co říká. 

Nejraději setrvává u toho, co se mu líbí a daří, když hru musí přerušit, reaguje zlostí a 

uražením. Dělá mu problém respektovat pravidla, zkouší diskutovat, dohaduje se. 

 

Potřebuje důrazné vedení, aby viděl, že si tak nic nezmůže, že se to jinak udělat nedá. 

Pak dokáže respektovat autoritu, má radost z pochvaly. V jeho chování se občas 

objevuje i agresivita vůči druhým dětem. Nemá příliš zájem o výukovou činnost, snaží 

se vše rychle udělat, soustředění je chvilkové. 

 

Potřebuje individuální přístup a výraznou pomoc. 

 

Speciálně pedagogické centrum 9.1. 2012 

Řeč – převažuje vada ve výslovnosti, odpovědi velmi krátké, stručné, často jednoslovné 

a málo výstižné. Chudá slovní zásoba.  

 

Kresba – na požádání kreslí mámu. Kresba lidské postavy velmi jednoduchá, hluboko 

pod úrovní věku. Postavě chybí detaily, jedině nakreslí prsa. Mírně vulgárně popisuje 

nakreslené části těla (hlava, vlasy, boty, kozy). 

 

Barvy – neurčí, silně plete, nepojmenuje, náhodně si vymýšlí. 

 

Počty – číselnou řadu nezvládá 

 

Pozornost je krátkodobá, kolísavá, u žádné činnosti nevydrží. U plněných úkolů 

nevydrží sedět, převážně stojí. Brzy ztrácí zájem o práci, další úkoly odmítá. 

 

Závěr:  

Pod vedením MŠS se doporučuje rozvíjet řeč (slovní zásobu, souvětí), pokračovat 

v logopedické nápravě, procvičovat rozlišování barev, posilovat paměť, pozornost a 

soustředění při práci. Doporučuje se také rozvíjet grafomotoriku, trénovat kresbu 
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lidského těla i s běžnými detaily a proporcemi. Před nástupem školní docházky vhodné 

prověřit úroveň rozumových předpokladů dítěte. 

 
3.2.2 Kazuistika 2 
 

Jana narozena 2007 (z důvodu ochrany údajů jsem změnila jméno) 

 

Diagnostika 25. 11. 2011 

Hrubá motorika 

Při písničkách procvičuje hrubou motoriku (tancuje), jde jí to dobře. Skáče snožmo, po 

jedné noze, dělá kruhy rukama (zde jí dělá problém udržet rovnováhu). Tato činnost jí 

velmi baví, protože u toho může nejenom zpívat, ale po svém se také „předvádět“. Na 

lavičce překročí s malým zaváháním překážku, není zcela obratná při zdolání vytyčené 

trasy. Hází míčem na cíl, porazí míčkem předmět, na který míří. Zvládá stoj na jedné 

noze s dopomocí. Obratně si počíná při sedu na bobek a postaví se z něho. Míč chytá 

oběma rukama, zatím nezvládá kotoul. Hrubou motoriku si bude Janička procvičovat 

především na jaře, kdy bude venku hezky a bude příležitost chodit na hřiště a na louku. 

 

Jemná motorika 

Umí použít nůžky, přestože střih není ještě rovný. S dopomocí pracuje pečlivě, 

potřebuje slovní podporu, aby neztratila zájem o práci. Při vybarvování ještě přetahuje, 

občas použije pouze jednu barvu. Velmi jí baví keramika, nebo modelování, občas si u 

toho zpívá. Úchop tužky je zatím nevypracovaný. Zapíná menší knoflíky, navléká 

korálky. Pokud se jí však nechce a není povzbuzována pochvalou, moc jí samostatná 

práce nebaví, raději si hraje s nějakou kamarádkou s kočárkem a panenkou. 

 

Komunikační dovednosti a řeč 

Pokud není ve svém prostředí a pokud si není jistá s tím, co řekne, tak hovoří potichu – 

šeptá. Povzbuzení pro ni znamená vždy start a následně dovede být hlasitá a také 

hodně upovídaná. Občas se také předvádí. Poslouchá pohádku, kterou se snaží 

reprodukovat. Pohádka je vždy spojená s mimikou obličeje. Pozná a vnímá nevhodné 

chování a neslušná slova. Zazpívá písničku, u které tancuje. Hovoří ve větách, hlásky 
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vyslovuje správně, ještě se musí upevnit slova s písmenem R. Sama se však opravuje a 

je si vědoma toho, když špatně slovo vysloví. 

 

Kognitivní dovednosti 

Pozná a přiřadí barvy, pojmenuje základní geometrické tvary. Plete se ještě v časových 

pojmech. Hudební rytmus zvládá. Zapamatuje si ukázané předměty, které byly na 

stole, dovede doplnit chybějící. Ukáže části těla a pojmenuje je. Zná své jméno, ví, jak 

se jmenuje máma a strejda. 

 

Sebeobsluha a hygienické návyky 

Při jídle používá příbor, kontroluje si čistotu u stolu. Po použití WC si umyje ruce, ráda 

se strojí. Má ráda různé sponky a gumičky ve vlasech – ráda se líbí a často se pozoruje 

v zrcadle a je se sebou spokojena. Oblékne se, zapne zip i knoflíky. 

 

Společenské návyky a dovednosti 

Janička je kamarádská, je ráda s dětmi, ale také s dospělými, se kterými rozumuje. 

Respektuje při hře pravidla, není agresivní k ostatním dětem. Má kladný vztah ke všem 

zvířátkům. Je ochotna pomoci kamarádce. Umí stolovat, pozdraví, poděkuje. 

 

Osobnostní projevy a charakteristika 

Janička je velmi milá holčička, dobře vedena z domova od maminky a to i přes matčiny 

dřívější problémy. Lpí na své rodině a špatně nese jakoukoliv negativní změnu. Nadále 

se ubezpečuje, že půjde domů a počítá, kolikrát se ještě vyspí. Bez problému hovoří o 

strejdovi, kterého má ráda. Dětem velmi ráda vykládá, jak strejda má uříznutou nohu, 

protože jí měl starou. 

 

Rodina 

Maminka Janičky se hodně snaží zabezpečit sebe a dceru. V době nemoci se o Janičku 

stará ona, nebo její strýc, u kterého nyní s dítětem bydlí. Janičku vždy vodí do školky 

oblečenou a slušně upravenou. S maminkou zatím nebyl zaznamenán žádný problém. 

Učitelka s maminkou hovoří často o tom, že je nutné alespoň jeden rok před nástupem 

do školy, aby malá nastoupila do běžné MŠ. 
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Logopedie 

V roce 2011/2012 je Jana zařazena do individuální logopedické péče MŠS pouze ke 

kontrolnímu cvičení jednou za dva měsíce.  

 

Chodí ochotně, pozitivně naladěná. Spolupráce odpovídá jejímu věku. Soustředí se na 

úkoly a snaží se je plnit samostatně. Je hodně upovídaná. 

 

Motorika mluvidel je bez obtíží, dokáže napodobit požadovaná předartikulační cvičení i 

když orientace v dutině ústní je někdy nepřesná. Slova na slabiky rozloží, přiřadí zvuky. 

Slovní zásoba je přiměřená věku, občas schází některé pojmy – např. prostorové 

orientace (před, za, vedle). Pojmenuje málo zvířat, ovoce a zeleninu. 

 

Hovoří srozumitelně ve větách, souvětích, gramaticky správně. Rozumění řeči je dobré.  

Zpívá několik písniček se správným slovosledem. Vybere tři požadované obrázky, 

pořadí nedodrží. Obrázky najde s dopomocí, najde v řadě odlišný obrázek, ale ze čtyř 

obrázků si nepamatuje, který se ztratil.  

 

Individuální plán: rozvíjet přirozený projev v dětském kolektivu, obohacovat pasivní i 

aktivní slovní zásobu  

 

Mateřská škola speciální – zpráva únor 2012 

Do MŠS vodí Janičku maminka. Janička je vždy čistě a dostatečně oblečena. Před 

Vánoci matka začala mít soukromé problémy, o kterých se rozpovídala. Janička byla 

přijata do MŠS na urgentní žádost OSPOD. Jana nemá žádné výchovné problémy, 

naopak se vyvíjí po všech stránkách. Pobyt mezi dětmi s poruchami chování by jí mohl 

negativně ovlivňovat. Matka sdělila, že to ví, ale nemá jiné řešení. Jana je zařazena 

alespoň do programu praxe studentů, student se může pod vedením pedagoga 

věnovat individuálně. Janička našla v MŠS hodně kamarádů, cítí se mezi nimi dobře. 

Maminka měla možnost v době, kdy byla Jana v MŠS shánět práci. Když práci našla, za 

pár dní skončila. Dochází zde ke ztrátě přehledu, kde matka pracuje, ani nesdělí důvod 

odchodu, práce nepřesáhne délku jednoho měsíce. Janu vyzvedává v pátek s občasným 
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zpožděním (pohovor, úřad apod.). Další problém byl v druhém týdnu v lednu 2012, 

opakovaně volal bratr matky, že má o ní strach, nepřišla domů.  

 

Když se uskutečnil rozhovor s matkou, byla v psychickém rozpoložení, nejspíše i pod 

vlivem návykové látky. V MŠS není možnost testů na drogy, ani není kompetentní je 

dělat. Za problémy můžou prý lidé okolo ní. Sociální pracovnice začala s matkou 

pracovat intenzivně na odstraňování problémů – přesvědčovala ji, aby absolvovala 

léčbu závislosti. Matka pomoc odmítá, prý problém nemá. Je v tíživé situaci, strýc popíjí 

a ona nemá trvalou práci. Matka se zdá osobnostně nezralá. Je zde potřeba pravidelné 

konzultace s psychologem, emoční podpora a orientovaná terapie se zaměřením na 

zvládání obtížné životní situace. Měla by zahájit potřebné kroky v řešení stávajících 

problémů (využít pomoc, když je Jana ve školce). Azylový dům odmítá. Ze strany MŠS je 

poskytnuta sociální a speciálně pedagogická pomoc, ale musí dodržovat termíny 

konzultací.    

 

3.2.3 Kazuistika 3 
 

Tomáš narozen 2007 (z důvodu ochrany údajů jsem změnila jméno) 

 

Tomáš chodí do MŠS pravidelně od pondělí do pátku, má staršího bratra a dvě mladší 

sestry. Sourozenci žijí společně s matkou, jsou soudně svěřeny do její péče (nejmladší 

dcera byla dříve v péči svého otce), ale otec má možnost děti navštěvovat o víkendech. 

Matka tvrdí, že otec syna rozmazluje (kupuje jim jídlo u McDonalda, velké množství 

cukrovinek, celý den u televize, nechá ho být vzhůru do jedenácti večer). Matka nechce 

dát otci jejich adresu, hodně otce kritizuje (mluví negativně) i před synem a špatně 

reaguje, když se Tomáš těší na otce. Matka se snaží zamezit kontaktu otce se synem. 

Plete mu také hlavu, tím, že ho nemá tatínek rád (řekla mu doslova, že otec na něho…). 

Malý Tomáš to vykládá ve školce, aniž by považoval výrok za silně vulgární. V MŠS mu 

bylo vysvětleno, že ho mají rádi oba rodiče. Občas pro Tomáše přijde bratr matky. Když 

se tak stane, chlapec „vyvádí“ a nechce se strýcem jít domů (toto se konzultovalo 

s OSPOD, situaci slíbili prošetřit). V současné době pro Tomáše chodí matka, otec do 

školky nechodí, protože si to matka nepřeje. 
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Tomášova matka je velice mladá, sama prošla těžkým dětstvím, většinu času trávila 

v dětských domovech. Dříve matka vyhrožovala otci, že dá chlapce do ústavu (hodně 

zlobil a na matku toho bylo hodně). Otec toho využil, podal si u soudu návrh na svěření 

dítěte do své péče. Oba rodiče o chlapce bojovali a nenávist mezi nimi přivedla malého 

do psychických problémů (proto měl dříve velké problémy s pomočováním).  

 

Je moc dobře, že se chlapec dostal do MŠS, je zde šťastný, těší se také na víkendy 

k mamince.  

 

Mateřská škola speciální – zpráva leden 2012   

Za poslední dobu došlo ke zhoršení poměrů v rodině dítěte a v této době došlo 

k negativnímu poklesu v jeho chování. Došlo ke změnám, které měly na děti dopad 

(matka se odstěhovala od partnera, je možné, že se dětem hodně stýská). 

 

Tomáš je špatně zvladatelný od té doby (zlobí, neposlouchá, nesoustředí se). Všemu se 

směje a ubližuje dětem, asi se brání všemu, co je pro něj zátěžové. Nyní se dost často 

pomočuje večer. Po mamince se vůbec neptá.  

 

Matka je občas plačtivá, hodně rychle mluví, zastírá problémy, které má. Je velmi 

zatížena, že neví, co má dělat dříve. Souvisí s tím nedostatek peněz, špatný zdravotní 

stav dcery, problémy s druhou dcerou, běhání po úřadech a po doktorech. Matka 

neumí být sama a střídání partnerů není ku prospěchu dětí.  

 

Na žádost bylo dne 9. 1. 2012 provedeno šetření. Zastižena byla matka nezletilých, její 

přítel a matka přítele. Jedná se o byt 2+ KK. V době šetření byla přítomna pouze mladší 

nezletilá dcera, která spala. Tomáš a jeho starší brat byli v celotýdenní MŠS a další 

nezletilá dcera je v péči svého otce. Mají k dispozici jeden pokoj, druhý pokoj spojený 

s kuchyní užívá maminka. V pokoji matky a dětí je manželské dvojlůžko a palandy, 

matka uvedla, že byt je pro ně malý, hodlají si najít větší byt. Jde o udržovaný 

standardní byt, žádné závady shledány nebyly. Matka i nový přítel byli vstřícní. Matka 

hovořila o ukončení soužití s bývalým přítelem a také o tom, že chce dceru do své péče 

(otec je prý agresivní a nechce dceru dát matce).  
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Logopedie 

Dochází na individuální logopedická cvičení téměř denně. Bylo by vhodné mu zajistit 

klinického logopeda. Matka říká, že klinický logoped tvrdí, že je Tomáš ještě malý. 

Matka byla 27. 1. 2012 informována, co v současné době nacvičuje, také se dohodl 

termín u klinického logopeda.  

 

Tomáš chodí do pedagogické pracovny většinou ochotně. Spolupráce je náročná. 

Cvičení provází psychomotorický neklid a krátká doba soustředění na požadované 

úkoly. Pomalu si zvyká dokončit zadaný úkol, často s pomocí. Přiměřenému úkolu 

rozumí, udělá ho rychle, odbývá ho. 

 

Nacvičování stavby s rozkladem, zvratné se, si užívá většinou správně. Často 

nepravidelný slovosled, vynechává podmět. Slovní zásoba je malá. Denně cvičení 

k rozvíjení motoriky mluvidel (pohyby nekoordinované). Vybere pouze 3 požadované 

obrázky, pořadí nedodrží. Zraková paměť je slabá – nepozná, který ze čtyř obrázků 

ztratí. 

 

Diagnostika 31. 1. 2012 

Hrubá motorika 

Pohybové aktivity jsou přiměřené věku. Tomáš je šikovný a obratný. 

 

Jemná motorika 

Umí navlékat korálky, zapíná knoflík, skládá jednoduché puzzle. Úchop tužky je 

správný, rád vybarvuje omalovánky (přetahuje ohraničenou plochu) 

 

Řeč a komunikační dovednosti  

Hovoří v krátkých větách, slovní zásoba se od nástupu do MŠS zlepšila. Výslovnost je 

spatně srozumitelná. Jednoduchá říkadla zvládá sám a chápe pokyny a příkazy 

dospělých. 
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Kognitivní dovednosti 

Plete si barvy, ale správně je přiřadí. Zná a ukáže části těla. Zná své jméno, číselnou 

řadu do tří, zná některá zvířata. 

 

Sebeobsluha a hygienické návyky 

Tomáš je docela samostatný, potřebuje pomoc při zapínání zipu, zavazování tkaniček. 

Musí se mu připomínat skládání oblečení. WC a splachování zvládá zcela sám, jí 

příborem, ale potřebuje pomoc při krájení masa. Udržuje čistotu při stolování. 

 

Společenské návyky a dovednosti 

Většinou si hraje sám, nebo s většími dětmi, nestačí jim. Rád si hraje s auty, vláčky a 

staví z kostek. Občas bere hračky ostatním dětem. Musí se mu připomínat úklid hraček 

 

Osobnostní projev, celková charakteristika 

Tomáš je usměvavý chlapec, který při činnostech neposedí v klidu. Dává prsty do úst, 

kouše si rukávy u bundy nebo mikiny a snaží se hodně prosazovat. 

 

Rodina 

Tomáš má staršího bratra, který s ním dochází do MŠS a dvě mladší sestry. Matka se 

přestěhovala s dětmi a novým přítelem na Prahu 8. Nejmladší dceru má bývalý přítel 

matky, otec dítěte. Matka do MŠS děti vodí a vyzvedává, zajímá se o dění v tomto 

zařízení. Spolupráce s ní je docela dobrá. Tomáš je v MŠS od pondělí do pátku. Starší 

bratr s ním chodí do třídy. V době nemoci se matka o dítě stará doma a informuje MŠS 

o návštěvách u lékaře a nástupu dítěte zpět do školky. 

 

Individuální plán 

Hrubá motorika: 

- další rozvoj pohybových dovedností, 

- stoj na jedné noze,  

- míčové hry. 
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Jemná motorika: 

- rozvoj kresby – hlavonožci, 

- stříhání, trhání papíru, modelování s modelínou. 

 

Komunikační dovednosti, řeč: 

- rozvoj aktivní a pasivní slovní zásoby podle obrázku, 

- dbát na výslovnost a gramatickou stavbu věty, 

- rytmizace slov. 

 

Kognitivní dovednosti: 

- pojmenovat barvy, 

- číselná řada do pěti. 

 

Sebeobsluha, hygienické návyky: 

- dbát na skládání a uklízení oblečení 

 

Společenské návyky a dovednosti: 

- nabízet nápad k tvořivé hře, drobné stavebnice, 

- upevňovat základní pravidla společenského chování. 

 

Osobní projevy, celková charakteristika: 

- rozvíjet zručnost, fantazii a samostatnost při práci a hře, 

- zadávat jednoduché úkoly a dbát na jejich splnění. 

 

Rodina: 

- spolupráce s matkou při řešení výchovných problémů. 
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4 DISKUSE 
 

Při psaní absolventské práce jsem měla k dispozici mnoho odborných knih, sociálních, 

zdravotních, pedagogických a jiných dokumentů. Jako zdroj důležitých informací pro 

teoretickou část jsem také využila různé internetové stránky. Dále jsem měla možnost 

čerpat informace z rozhovorů se zaměstnanci v Mateřské škole speciální a ze svých 

vlastních zkušeností.  

 

Když jsem si vybírala toto téma, tak jsem si položila několik důležitých otázek pro 

zpracování mojí absolventské práce. Konkrétně to byly tyto otázky: Proč v 

některých rodinách dochází k jakémukoliv ubližování dítěte?, Z jakých důvodů jsou děti 

umisťovány do speciální mateřské školy?, Jakou péči toto sociální zařízení poskytuje?, 

atd.   

 

Na téma absolventské práce mě především přivedla MŠS v Čimicích, kde mě nejvíce 

oslovila praxe. Mohu říci, že za celé tři roky odborné a souvislé praxe se mi nejvíce 

líbilo v této školce a doufám, že na podobném místě budou jednou pracovat. Nebylo 

tedy pro mě ani překvapující, kolik studentů z jiných škol chodí na praxi do tohoto 

zařízení. Práce se všemi pracovníky byla velice úspěšná. Prostřednictvím MŠS jsem se 

blíže seznámila s dětmi, které jsou určitým způsobem sociálně ohrožené. 

 

Ve chvíli, kdy jsem začala pracovat na tomto tématu, mě velice překvapilo, že mnoho 

autorů se zabývá problematikou sociálně ohrožených dětí, konkrétně syndromem CAN. 

Podle mého názoru je občas velmi těžké rozpoznat zanedbávání nebo jiné ubližování 

dítěti, a proto se dané téma stává více opomíjené. Mohu říci, že já osobně jsem se již 

v dětství stala přímým svědkem zanedbávání, kde byl hlavním problémem abúzus 

alkoholu a nezaměstnanost a tedy i nedostatek financí. 

 

Problematika sociálně ohrožených dětí je považována za sociální problém, který se 

stále více objevuje v naší společnosti (téměř každý den můžeme vidět ve zprávách 

nebo si přečíst v novinách, že dochází k nevhodnému zacházení s dítětem). Příčiny 

syndromu CAN jsou zakotveny v rodině a sociálním prostředí. Některé situace, které 
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dovedly děti do mateřské školy speciální, jsou upevněny právě v rodině. Bylo pro mě 

velice překvapující, že v MŠS jsou dost často umístěni sourozenci, i ti, kterých je více 

než dva. 

 

Díky kazuistikám jsem se blíže seznámila s dětmi a jejich konkrétními problémy. Byla to 

velice dobrá zkušenost, ale v některých chvílích i obtížná (např. komunikace s dítětem, 

které bylo v logopedické péči hodně zanedbané a tak jsem musela hledat jiný způsob 

dorozumění se). 

 

Při řešení problému sociálně ohrožených dětí je nadále nutná spolupráce pracovníků 

z různých profesí (lékař, psycholog, sociální pracovník atd.). Bylo by dobré, kdyby 

společnost byla více informovaná o vážnosti problematiky sociálně ohrožených dětí. 

Možná by se pak zamezilo vážnému poškození dítěte. 

 

Rozhodně si myslím, že by rodiče nebo zákonní zástupci měli být iniciativní v řešení 

jejich problémů, především ti, kteří odmítají nabízenou odbornou pomoc. Pomůžou tak 

nejen sobě, ale i svým dětem, které jsou jinak zbytečně umístěné v zařízeních, ve 

kterém by ani nemusely být. 

 

Souhlasím s názorem „Je důležité si uvědomit, že pro dospělého neexistuje žádný dobrý 

důvod, aby ubližoval dítěti nebo dospívajícímu, za kterého je odpovědný. Neexistuje 

žádný důvod pro to, aby bylo ohroženo zdraví nebo blaho dítěte.“ [MUFSONOVÁ, 

KRANZOVÁ, 1996, s. 37]  
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ZÁVĚR 
 

Na začátku své práce jsem si stanovila několik cílů. Hlavním cílem bylo charakterizovat 

problematiku zanedbávaných dětí. Tento cíl jsem splnila a problematiku zanedbávání 

jsem podrobně popsala. Dalším cílem bylo popsat jedno sociální zařízení, ve kterém 

jsou umístěny zanedbávané děti, vybrala jsem si Speciální mateřskou školu 

Drahaňskou. Jako další cíl jsem si stanovila uvést důvody umístění dětí a popsat jejich 

život v tomto sociálním zařízení. Do MŠS jsem chodila na praxi již delší dobu, tak pro 

mě nebylo složité tyto cíle splnit. 

 

V teoretické části jsem se zabývala definováním základních pojmů, které souvisejí se 

sociálně ohroženými dětmi. Nejdříve jsem pracovala s pojmy sociálně ohrožené dítě, 

rodina a sanace rodiny. V dalších kapitolách teoretické části jsem se zaměřila na 

popsání syndromu CAN a charakterizovala jsem tedy jednotlivé druhy tohoto 

syndromu, jehož součástí je i zanedbávání. Teoretickou část jsem zakončila sociálně-

právní ochranou dětí a menším přehledem o různých nadacích a jiných sdruženích 

pomáhajícím ohroženým dětem. 

 

V praktické části jsem se zaměřila na popsání Speciální mateřské školy Drahaňské, 

která se zabývá nejen vzděláváním a péčí o zanedbávané děti, ale poskytuje pomoc i 

dětem jinak ohroženým. Další kapitolou v praktické části jsou kazuistiky. Společně 

s pracovníky z MŠS jsem vybrala tři děti – Janu, Petra a Tomáše, u nichž se vyskytl 

problém zanedbávání, a MŠS jim tak poskytla dočasný domov.  

 

Na závěr mohu jen doufat, že si lidé začnou více všímat, co se děje v jejich okolí, a že 

situace v oblasti jakéhokoliv ubližování dětí, se nebude nadále zhoršovat a tento 

problém se stane jednou z priorit v našem státu.  
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SUMMARY 
 

Problems of Socially Endangered Children 

 

The assignment deals with the socially endangered children. The main reasons why I 

chose this topic was my longterm practice in special nursery in Čimice. I have been 

interested in this topic for a long time. 

 

The main aim of the assignment is to characterize the problems of neglected children 

in relation to my own practical experience. The other aims are to describe one social 

care establishment for neglected children or other socially endangered children, 

provide the causes of their placement there and also describe the life and daily routine 

of children who are placed in a special nursery school.  

 

The assignment has two parts, theoretical and practical. In the theoretical part I 

created the chapters dealing with the socially endangered child, definition of the term 

family (function and also types of the family etc.), basic needs of the child, the causes 

of family malfunction, breakdown, breakup and divorce, improvement of the family 

(definition, signs and conditions), CAN syndrome (definition, types, the impact on a 

child, prevention options etc.), neglect of a child and PAS syndrome. In the theoretical 

part I am also focused on the definition of social-legal protection of children and 

foundations and other associations helping socially endangered children. 

 

In the practical part I was focused on Special nursery school in Čimice. I described the 

school rules, organizational rules, daily routine and occasional activities. Special 

nursery school provides care and help to children aged from 2 to 7 years old with 

developmental disabilities and delayled development, with attention deficit disorder, 

hyperactive children, socially excluded, children whose families are in a difficult 

situation and this nursery is also focused on neglected children, children of the drug 

addicted or alcoholic parents. The practical part also deals with three case histories of 

neglected children from my longterm practice. When I started to write about  these 

children I had to gain some private information about them. I really liked writing case 
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histories, because I like children and this was really good experience. After finishing my 

assignment I also realized that I know these children and their problems better. I was 

suprised when I found out how many siblings  are in the nursery 

 

I took a few pictures to show, how amazing this nursery school is, to which socially 

endangered children are placed. I think that Special nursery in Čimice is a second home 

for them. 

 

In my opinion parents have to realize that they have problems, more care about their 

children and have to try to solve their situations and always use offered help and 

support.  

 

I studied children´s social, medical and pedagogical documents, special literature and 

my own practical experience for this assignment. 

 

I successfully met the aims of the assignment. 

 

Key words: 

special nursery school, family, dysfunctional family, divorce, neglected children, basic 

needs, CAN syndrome 
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