
Vyšší odborná škola, střední odborná škola  

a základní škola, Mills, s.r.o. 

Čelákovice 

 

 

 

 

 

 

 

   

Role kurátora při práci s rizikovými 

skupinami dětí a mládeže 

 

Sociální práce 

 

 

 

 

 

Vedoucí práce: Mgr. Renáta Hejlová 

Vypracovala: Jana Součková 

 

Čelákovice, 2013 



1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Čestné prohlášení  

Prohlašuji, že jsem absolventskou práci vypracovala samostatně a všechny použité 

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

kopírování cizích textů v rozsahu větším než je krátká doslovná citace je hrubým 

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

s interním předpisem školy a je důvodem pro nepřipuštění absolventské práce 

k obhajobě. 

 

V Čelákovicích, 20. 4. 2013    Jana Součková 



  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P o d ě k o v á n í : 

 

Dovoluji si poděkovat Mgr. Renátě Hejlové za cenné rady a připomínky, které mi 

v průběhu vypracování absolventské práce vždy ochotně poskytovala. 



  3 

Obsah 

Úvod ………………………………………………………………………………………………………………………….5 

1 Cíl absolventské práce .............................................................................................. 7 

1.1 Hlavní cíl: ........................................................................................................ 7 

1.2 Dílčí cíle: ......................................................................................................... 7 

2 Teoretická část ......................................................................................................... 9 

2.1 Dějiny sociálně-právní ochrany ....................................................................... 9 

2.2 Vysvětlení pojmu kurátor pro děti a mládež, náplň jeho práce ........................ 9 

2.3 Spisová dokumentace ................................................................................... 12 

2.4 Legislativa v sociálně-právní ochraně ............................................................ 13 

2.5 Klienti kurátora pro děti a mládež ................................................................. 14 

2.6 Poruchy chování dětí a mládeže .................................................................... 16 

               2.6.1 Kázeňské problémy ve škole ................................................................ 17 

               2.6.2 Lhaní ................................................................................................... 18 

               2.6.3 Záškoláctví .......................................................................................... 19 

               2.6.4 Útěky a toulání .................................................................................... 19 

               2.6.5 Šikana.................................................................................................. 20 

               2.6.6 Drogy a alkohol ................................................................................... 22 

2.7 Delikvence dětí a mládeže ............................................................................ 23 

2.8 Preventivní programy ................................................................................... 25 

               2.8.1 Pedagogicko–psychologické poradenství.............................................. 26 

               2.8.2 Výchovná opatření .............................................................................. 28 

2.9 Metody sociální práce kurátora pro děti a mládež ......................................... 31 

               2.9.1 Rozhovor ............................................................................................. 32 

               2.9.2 Šetření v rodině ................................................................................... 33 

2.10 Etický kodex sociálních pracovníků ............................................................. 34 

2.11 Vzdělání sociálního pracovníka, kurátora pro děti a mládež ........................ 35 



  4 

3 Praktická část ......................................................................................................... 37 

3.1 Výzkumná technika ....................................................................................... 37 

               3.1.1 Dotazník .............................................................................................. 37 

               3.1.2 Kazuistika ............................................................................................ 38 

               3.1.3 Cílová skupina ..................................................................................... 38 

3.2 Cíle výzkumného šetření ............................................................................... 39 

        3.3 Dotazník ....................................................................................................... 40 

        3.4 Kazuistika ..................................................................................................... 55 

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

Závěr………………………… .............................................................................................. 66 

Резюме ……………. ..................................................................................................... 68 

Bibliografie…… .......................................................................................................... 70 

Přílohy……….. ............................................................................................................ 72 

 

  
 



5 

Úvod  

Výběr tématu z velké části ovlivnilo moje zaměstnání, kterému se věnuji několik let. 

Jedná se o pozici kurátora pro děti a mládež na Úřadu MČ Praha 5. Už v době studií 

mě práce v sociální oblasti velice zajímala. V rámci odborné praxe jsem měla možnost 

se seznámit jak s prací sociálního pracovníka, tak kurátora. Vzhledem k tomu, že jsem 

se chtěla věnovat spíše práci s dětmi, více mě přitahovala pozice kurátora pro děti 

a mládež. Největší zájem u mě vzbudila problematika dětí a mládeže vyžadující 

zvýšenou pozornost. Dodnes je tato sociální práce pro mě zajímává právě pro svoji 

rozmanitost. Ať už řeší poruchy chování neboli výchovné problémy, od nerespektování 

dospělé osoby až například po záškoláctví, agresivitu a šikanu mezi dětmi a jiné. Nesmí 

se opomenout ani další závažnější jevy, kterých se nezletilé děti a mladiství dopouštějí, 

jako je páchání trestné činnosti. Výčet výchovných problémů dokládá, že po dobu 

své profesní činnosti se při práci s dětmi a mládeží setkávám s velmi různorodou 

problematikou. 

 

V teoretické části své absolventské práce přiblížím práci kurátora, popíši jeho náplň 

činnosti, určím, kdo je klientem kurátora pro děti a mládež. Dále budu definovat, jaké 

problémy se skrývají pod pojmem poruchy chování. Zaměřím se na preventivní 

programy využívané v rámci řešení, již konkrétních problémových situací dětí 

a mládeže, včetně možnosti ukládání výchovných opatření institucemi jako jsou orgány 

sociálně právní ochrany dětí a soudy. V neposlední řadě zmíním právní normy, o které 

se sociální práce s dětmi a mládeží opírá. 

 

Cílem praktické části je pomocí dotazníkového šetření zjistit, převažující klientelu 

kurátora pro děti a mládež, s jakou problematikou přichází do jeho péče. Jaké 

preventivní programy a výchovná opatření využívají kurátoři při své práci s dětmi 

a mládeží a zda jejich využití přináší dětskému a mladistvému klientovi pomoc při 

řešení problémů. V práci použiji dvě výzkumné metody – kvantitativní a kvalitativní. 

Jako výzkumnou techniku, aplikovanou v rámci kvantitativního výzkumného šetření, 

jsem zvolila techniku dotazování. Jedná se o strukturovaný dotazník určený 
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pro kurátory, kteří mají v oblasti práce s problémovými dětmi a mládeží zkušenosti. 

Současně práci obohatím kazuistikami vycházejícími z vlastní praxe. 

 

Děti v průběhu svého dětství a dospělosti jsou velice zranitelné, lehce se mohou 

dostat na tzv. scestí. Příčinou mohou být různé faktory - vlastní přičinění, závadová 

parta, neuznání vrstevníky, omamné a psychotropní látky, neutěšené rodinné 

prostředí a jiné. Podstatné však je, aby se dítě svěřilo s daným problémem, chtělo jej 

řešit a nebálo se podané pomocné ruky, která může být právě rukou fundovaných 

specializovaných pracovníků. Důležitou roli hraje i otevřená náruč rodiče. 
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1 Cíl absolventské práce 

1.1 Hlavní cíl: 

Pomocí dotazníkového šetření zjistit, převažující klientelu kurátora pro děti a mládež, 

s jakou problematikou přichází do jeho péče, jaké preventivní programy a výchovná 

opatření využívají kurátoři pro děti a mládež a zda jejich využití přináší dětskému 

a mladistvému klientovi pomoc při řešení problémů. 

1.2 Dílčí cíle: 

Zjistit kdo je převážně klientem kurátora pro děti a mládež. 

Zjistit jaké jsou poruchy chování u dětí a mládeže. 

Zjistit jaká doporučení a návrhy může dávat kurátor pro děti a mládež při řešení 

daných problémů, vymezit preventivní programy a výchovná opatření. 

Popsat roli kurátora při jeho práci s rizikovými skupinami dětí a mládeže za pomoci 

kazuistik z vlastní praxe.  
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Dítě 

Žije-li káráno, naučí se odsuzovat. 

Žije-li v nepřátelství, naučí se útočit. 

Žije-li v posměchu, naučí se vyhýbavosti. 

Dítě 

Žije-li v povzbuzení, naučí se smělosti. 

Žije-li v toleranci, naučí se trpělivosti. 

Žije-li s pochvalou, naučí se oceňovat. 

Žije-li v poctivosti, naučí se spravedlnosti. 

Žije-li v bezpečí, naučí se věřit. 

Žije-li přijímáno a obklopeno přátelstvím, 

naučí se ve světě hledat lásku. 

 

[Učitelské noviny č. 17 z 27.4.1993] 
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2 Teoretická část 

2.1 Dějiny sociálně-právní ochrany 

Sociálně právní ochrana dětí byla prvně institucionalizována v roce 1863, kdy byl vydán 

říšský zákon domovský č. 105 říšského zákoníku. Tato právní norma obsahovala 

vymezení péče o výživu a výchovu chudých dětí i péči o zanedbávané děti v zařízeních 

určených pro jejich nápravu. Výkon takto stanovené sociálně-právní ochrany zajišťovaly 

na své náklady obce. Po 1. světové válce se sociálně-právní ochrany dětí stala 

předmětem státního zájmu a některé povinnosti přešly na okresní a zemská ústředí 

péče o mládež. Rozvoj péče o děti byl přerušen rokem 1938, ale okresní péče o mládež 

a zemská ústředí působila, byť i s omezenými možnostmi a aparátem, po celou dobu 

okupace. Další vývoj ochrany dětí byl poznamenán změnou společenských podmínek. 

V 50. letech 20. století spočívala sociálně-právní ochrana dětí pouze ve výkonu tzv. 

hromadného poručenství a opatrovnictví. V případech, kdy bylo třeba dítě umístit 

do péče nahrazující péči rodičů, bylo přijato pravidlo umísťovat děti zásadně 

do kolektivní péče. Organizačně byla tato činnost svěřena Ministerstvu spravedlnosti. 

Zákonem č. 2/1969 Sb., došlo ke zřízení Ministerstva práce a sociálních věcí České 

republiky a do jeho působnosti je dodnes sociálně-právní ochrana dětí začleněna. Velké 

změny přinesl zákon č. 359/1999 Sb., na základě kterého je v současnosti systém 

sociálně-právní ochrany děti zajišťován. Po přijetí zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-

právní ochraně dětí, vznikl i Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí. 

[www.cs.wikipedia.org/wiki/socialne-pravni-ochrana-deti] 

 

2.2 Vysvětlení pojmu kurátor pro děti a mládež, náplň jeho práce 

Kurátor pro děti a mládež je specializovaný odborný pracovník OSPOD, který pracuje 

s dětmi a mladistvými s poruchami chování či trestnou činností. Je zaměstnancem 

obce s rozšířenou působností. Na základě novelizace zákona o sociálně-právní ochraně 

vykonává kurátor pro děti a mládež činnost tzv. sociální kuratela. 
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Pracovní pozice kurátorů pro děti a mládež byly zřízeny v 90. letech 20. století v rámci 

tehdejších oddělení péče o rodinu a dítě. V té době se ukazovalo, že jeden sociální 

pracovník si nedokáže adekvátně poradit se všemi problémy, které se dětí 

a mladistvých týkaly. Bylo nutné vytvořit specifická pracoviště a pracovní místa, která 

by odborně zvládla práci s problémovou mládeží. Na některých úřadech obcí 

s rozšířenou působností vznikla samostatná oddělení kurátorů pro mládež, nejčastěji 

pod názvem oddělení sociální prevence. 

 

„Do náplně práce kurátora pro děti a mládež patří pečovat o děti mladší než 15 let, 

které se dopustily činu, jenž by byl u staršího člověka klasifikován jako trestný, o 

mladistvé ve věku 15-18let, kteří se dopustili přestupkového nebo trestného činu a bylo 

u nich zahájeno trestní stíhání, a konečně o děti a mladistvé, kteří mají opakované 

vážné poruchy chování (např. útěky z domova, zneužíváními návykových látek, závislost 

na hracích automatech, absence ve škole.).“ [Matoušek, Kroftová, 1998, s. 155] 

 

Kurátor pro děti a mládež zajišťuje tyto úkoly: 

• Vede rejstříky trestné činnosti nezletilých a mladistvých a rejstřík výchovných 

problémů dětí a mladistvých. 

• Na základě požadavků orgánů činných v trestním řízení podává kvalifikované zprávy 

o osobách nezletilých a mladistvých, kteří se dopustili trestného činu. K tomu využívá 

individuálních pohovorů, prošetření poměrů, informací obecních úřadů, státních 

orgánů, škol, školských a zdravotnických zařízení. 

• Zúčastňuje se úkonů orgánů činných v trestním řízení (výslech, konfrontace, 

seznámení s výsledky vyšetřování a jiné). Zúčastňuje se hlavního líčení a veřejného 

zasedání v trestních věcech mladistvých, kde aktivně využívá svá práva daná zákonem 

včetně opravných prostředků. 

• Poskytuje sociálně-právní, výchovné, případně psychologické porady dětem 

i rodičům při řešení jejich rodinných, osobních, sociálních problémů a akutních, 

krizových situací. Zprostředkovává ve spolupráci s příslušnými odbornými pracovníky 

pomoc odborných poradenských a zdravotnických pracovišť a jiných zařízení. 
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• Připravuje podklady pro jednání komise péče o rodinu a děti k řízení výchovných 

opatření nebo k vedení výchovného pohovoru, podle potřeby se účastní jednání 

komise. 

• Navrhuje a provádí výchovná opatření u obtížně vychovatelných dětí a mladistvých 

a sleduje jejich účinnost. 

• Podává návrhy soudu na zahájení řízení o předběžné opatření, nařízení ústavní 

výchovy či ochranné výchovy. 

• Podílí se na realizaci ústavní nebo ochranné výchovy do příslušných zařízení (zajištění 

dokladů, místa, doprovodu dítěte) ve spolupráci se soudem. 

• Spolupůsobí na zlepšení podmínek v rodinách obtížně vychovatelných nezletilých 

a mladistvých, u kterých je vykonávána ústavní nebo ochranná výchova s cílem 

umožnit návrat do rodiny. 

• Pořádá případové konference pro řešení konkrétních situací ohrožených dětí a jejich 

rodin. 

• Pomáhá nezletilým a mladistvým propuštěným z ústavní výchovy nebo ochranné 

výchovy a mladistvým propuštěným z výkonu trestu odnětí svobody, aby se 

co nejvhodněji začlenili do společnosti. 

• Poskytuje komplexní odbornou sociální pomoc v případech, kdy není mladistvý 

odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody (například podmíněné zastavení 

trestního stíhání). 

• Zastupuje děti s poruchami chování v řízení o ústavní výchově a zúčastňuje se 

trestního stíhání proti mladistvým. 

• Na základě dožádání zajišťuje podkladové materiály místně příslušnému obvodnímu 

úřadu v přípravném řízení orgánů činných v trestním řízení a v řízení před soudem. 

• Účastní se přestupkového řízení vedeného proti mladistvému v souladu se zákonem 

o přestupcích. 

• Analyzuje situaci v oblasti sociálně patologických jevů u mládeže a v úzké spolupráci 

s příslušnými odbornými pracovníky navrhuje a podílí se na organizování a realizaci 

preventivních opatření. 

• Podílí se na organizaci a účastní se výchovně rekreačních táborů a jiných akcí pro děti 

z rodin, které řádně neplní své funkce a pro děti s poruchami chování. 
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• Dodržuje obecně závazné právní předpisy a interní předpisy úřadu 

• Účastní se dalšího vzdělávání v oblasti sociální prevence a získané poznatky předává 

spolupracovníkům. 

• Vykonává zkoušku zvláštní odborné způsobilosti. 

• Plní další úkoly uložené vedoucí/m v rámci organizace. 

 

2.3 Spisová dokumentace 

O každém dítěti, které je řešeno Oddělením sociálně-právní ochrany dětí, je vedena 

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

předpisů, spisová dokumentace. Ta obsahuje osobní údaje dětí, jejich rodičů, údaje 

o výchovných poměrech těchto dětí, záznamy o výsledcích šetření v rodině, záznamy 

o jednání s rodiči nebo jiným osobami, kopie podání soudům a jiným státním 

orgánům, písemná vyhotovení rozhodnutí soudů, orgánů činných v trestním řízení 

a správních orgánů. 

 

Dle novelizace zákona o sociálně-právní ochraně dětí je součástí spisové dokumentace 

individuální plán na ochranu dítěte, který zpracovává na základě vyhodnocení situace 

dítěte kurátor pro děti a mládež ve spolupráci s rodinou nebo jinou osobou 

odpovědnou za výchovu dítěte, popřípadě i za pomoci odborníků. Jsou zde vymezeny 

příčiny, které mohou ohrozit dítě a zároveň stanovení jednotlivých postupů tak, 

aby byla zajištěna jeho ochrana. 

 

Nahlížet do spisové dokumentace je oprávněn na základě písemné žádosti rodič, 

kterému náleží rodičovská zodpovědnost nebo jiná osoba odpovědná za výchovu 

dítěte. Dále má oprávnění i zástupce rodiče na základě písemně udělené plné moci. 

Rodiče či jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte mají právo si pořizovat výpisky 

či kopie spisové dokumentace nebo její části za finanční úhradu. 

 

Na nahlížení do spisové dokumentace se nevztahuje zákon č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Údaje o dětech 
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a rodině, které jsou uvedeny ve spisové dokumentaci, využívá obecní úřad obce 

s rozšířenou působností pouze v zájmu dítěte. 

 

Všichni zaměstnanci obce s rozšířenou působností a zaměstnanci zařízení sociálně-

právní ochrany jsou povinni při poskytování sociálně-právní ochrany dětí zachovávat 

mlčenlivost. 

 

2.4 Legislativa v sociálně-právní ochraně dětí 

„Sociálně právní ochrana dítěte představuje zajištění práva dítěte na život, jeho příznivý 

vývoj, na rodičovskou péči a život v rodině, na identitu dítěte, svobodu myšlení, svědomí 

a náboženství, na vzdělání, zaměstnání, zahrnuje také ochranu dítěte před jakýmkoliv 

tělesným či duševním násilím, zanedbáním, zneužíváním nebo vykořisťováním.“ 

[www.mpsv.cz/cs/7242] 

 

Ochrana dítěte, která je širším pojmem než pojem sociálně právní ochrana, 

tak zahrnuje ochranu rozsáhlého souboru práv a oprávněných zájmů dítěte. Z těchto 

důvodů je upravena v různých právních normách, kterými jsou např. právní předpisy 

z oblasti rodinného práva, sociální, zdravotní a školské normy, ale také občanský 

zákoník, trestní zákoník či zákon o přestupcích. 

 

Sociálně-právní ochrana dětí je uvedena v zákoně č. 359/1999 Sb. o sociálně právní 

ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon vymezuje sociálně-právní 

ochranu dětí v § 1 jako: „ochranu práva dětí na příznivý vývoj a řádnou výchovu, 

ochranu oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění, působení směrující 

k obnovení narušených funkcí rodiny.“ [Edice ÚZ, 2010, s. 26] 

 

Novela tohoto zákona, která nabyla účinnosti od 1. 1. 2013, zahrnuje v § 1 nově 

definici o „zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být 

trvale nebo dočasně vychováváno ve vlastní rodině.“ [Edice ÚZ, 2013, s. 22] 
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Právní úpravu ochrany dítěte nelze zahrnout do jediného právního předpisu. Promítá 

se do Ženevské deklarace práv dítěte, přijaté Spojenými národy v roce 1959 

a do Úmluvy o právech dítěte, která byla přijatá v roce 1989 v New Yorku. „Dítě tak 

ve smyslu těchto mezinárodních dokumentů potřebuje pro svou tělesnou a duševní 

nezralost zvláštní záruky, péči a odpovídající právní ochranu před narozením i po něm.“ 

[Edice ÚZ, 2013, s. 106] 

 

Nelze opomenout Listinu základních práv a svobod, která je součástí ústavního 

pořádku České republiky, usnesení č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv 

a svobod. V tomto dokumentu je pozornost dětem a rodině věnována v článku 32, 

který se zmiňuje v základních bodech o tom, „že rodičovství a rodina jsou pod 

ochranou zákona. Zvláštní ochrana dětí a mladistvých je zaručena. Péče o děti a jejich 

výchova je právem rodičů, děti mají právo na rodičovskou výchovu a péči. Práva rodičů 

mohou být omezena a nezletilé děti mohou být od rodičů odloučeny proti jejich vůli jen 

rozhodnutím soudu na základě zákona.“ [Edice ÚZ, 2013, s. 21] 

 

Další právní předpisy, které upravují ochranu práv a oprávněných zájmů dítěte 

a souvisí s výkonem sociálně-právní ochrany, jsou například: 

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

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

c. trestní zákoník č. 40/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

d. zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, ve znění pozdějších 

předpisů 

e. zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní a ochranné výchovy, ve znění pozdějších 

předpisů 

 

2.5 Klienti kurátora pro děti a mládež 

Klientem kurátora pro děti a mládež se může stát: 

• nezletilé děti do 15 let, které se dopustily činu jinak trestného 

• mladiství (15-18), u nichž bylo zahájeno trestné stíhání, nebo kteří se dopustili 

přestupku 
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• děti a mladiství s opakovanými poruchami chování závažného rázu (záškoláctví, útěk 

z domova, agresivita, toxikomanie, alkoholismus, prostituce…) 

 

Pojem dítě definuje zákon o sociálně-právní ochraně dětí v souladu s Úmluvou 

o právech dítěte jako osobu nezletilou. Podle článku 1 Úmluvy se dítětem rozumí 

„každá lidská bytost mladší osmnácti let, pokud podle právního řádu, jenž se na dítě 

vztahuje, není zletilosti dosaženo dříve.“ [Edice ÚZ, 2010, s. 80] 

 

Podle občanského zákoníku se pak zletilosti nabývá dovršením osmnáctého roku věku, 

před dosažením tohoto věku lze zletilosti nabýt jen uzavřením manželství. Sociálně 

právní ochrana se poskytuje bez ohledu na státní občanství všem dětem, které 

se nacházejí na území České republiky. 

 

V § 6 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších 

předpisů se sociálně-právní ochrana zaměřuje na děti v těchto typických situacích: 

• „rodiče dětí zemřeli, neplní povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti, nebo 

nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské zodpovědnosti 

• děti byly svěřeny do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče, a tato osoba neplní 

povinnosti plynoucí ze svěření dítěte do její výchovy 

• děti vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající zejména v tom, že zanedbávají 

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

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

děti mladší 15 let, spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem, opakovaně nebo 

soustavně páchají přestupky nebo jinak narušují občanské soužití 

• opakovaně se dopouští útěků od rodičů nebo jiných fyzických nebo právnických osob 

odpovědných za výchovu dítěte 

• děti, na kterých by spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, svobodu, jejich lidskou 

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

• děti, které jsou na základě žádostí rodičů nebo jiných odpovědných za výchovu dítěte 

opakovaně umisťovány do zařízení zajišťující nepřetržitou péči o děti nebo jejich 

umístění v takových zařízeních trvá déle než 6 měsíců 
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• děti, které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči nebo jinými osobami odpovědnými 

za výchovu dítěte, popřípadě násilím mezi dalšími fyzickými osobami 

• děti, které jsou žadateli o azyl odloučenými od svých rodičů, popřípadě jiných osob 

odpovědných za jejich výchovu“ [Edice ÚZ, 2013, s. 23] 

 

Nelze opomenout, že klientem kurátora pro děti a mládež je rovněž rodina, která je 

nejstarší sociální jednotkou každé společnosti. Úmluva o právech dítěte definuje 

„rodinu jako základní jednotku společnosti a přirozené prostředí pro růst a blaho všech 

svých členů a zejména dětí, musí mít nárok na potřebnou ochranu a takovou pomoc, 

aby mohla beze zbytku plnit svou úlohu ve společnosti.“ [Edice ÚZ, 2010, s. 79] 

 

Rodina plní funkci reprodukční, biologickou a společenskou. Je důležitým mezníkem 

pro učení se sociálním dovednostem, pro utváření žebříčku hodnot. V rodině vznikají 

a rozvíjejí se vazby mezi jejími jednotlivými členy. V současné době je velmi těžké 

vymezit obecně platnou definici rodiny, neboť vzor manželského páru je v současné 

době častěji nahrazován osamělými rodiči nebo vychovateli z řad prarodičů 

či příbuzných. 

 

2.6 Poruchy chování dětí a mládeže 

Klienti kurátora pro děti a mládež často porušují sociální normy, které jsou platné 

pro danou společnost. Příčinou tohoto jednání mohou být vznikající a vyvíjející se 

tzv. poruchy chování dětí a mladistvých. Snahou kurátora je tyto jevy eliminovat, 

předcházet jejich opakování. Z počátku může jít o záškoláctví, odmítání autority rodičů 

a na konci se může objevit páchání trestné činnosti jako jsou krádeže, loupežná 

přepadení, vydírání apod. Patří sem také například užívání návykových látek, 

vandalismus. V praxi se hovoří o tzv. výchovných problémech dětí a mládeže. Zákon 

č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí § 6 odst. c) připisuje toto chování 

„dětem, které vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající zejména v tom, 

že zanedbávají školní docházku, nepracují, i když nemají dostatečný zdroj obživy, 

požívají alkohol nebo návykové látky, jsou ohroženy závislostí, živí se prostitucí, 

spáchaly trestný čin nebo, jde-li o děti mladší než patnáct let, spáchaly čin, který 
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by jinak byl trestným činem, opakovaně nebo soustavně páchají přestupky nebo jinak 

ohrožují občanské soužití a odst. e) které se opakovaně dopouštějí útěků od rodičů nebo 

jiných fyzických nebo právnických osob odpovědných za výchovu.“ 

[Edice ÚZ, 2013, s. 23] 

 

2.6.1 Kázeňské problémy ve škole  

Kázeňskými problémy ve škole se rozumí porušování pravidel a zásad při školním 

vzdělávání. Skoro každé dítě je vystaveno ve škole situaci, že se popere, lže, posmívá 

se svým vrstevníkům, mluví bez dovolení při vyučovací hodině. „Určitá míra výskytu 

takového chování je normální součástí dětského vývoje.“ 

[Martin, Waltmanová-Greenwoodová, 1997, s. 69] 

 

Už v ranném dětství je třeba, aby dítě bylo rodinou vedeno ke kázni, k ochotě řídit 

se pravidly a zásadami. Pokud dítě není takto vybaveno, mohou se objevit právě 

problémy při vyučování, kdy vybočující chování jednoho žáka může narušit prostředí 

třídy. V rámci školní výuky se rovněž učí žáci správnému chování, aby se předešlo 

či popřípadě zamezilo vybočujícímu chování. Do budoucna je úspěch v životě jedince 

podmíněn schopností sebekázně, což je důležité i s navázáním dobrých vztahů 

v pracovním prostředí. 

 

Často je s kázeňskými problémy propojena porucha ADHD = syndrom hyperaktivity. 

Typickými znaky pro tuto poruchu je trvalý neklid a kolísání pozornosti. Po druhé 

světové válce byla označována jako lehká dětská encefalopatie, později byl užíván 

pojem minimální mozková dysfunkce (MMD). Nejnovější česká literatura a odborníci 

označují tuto poruchu termínem ADHD, který vznikl s anglického označení Attention 

Deficit Hyperaktivity Disorder. Dalšími příznaky, kterými se tento syndrom projevuje, 

jsou změny nálad, impulzivita chování, nedostatečná koordinace pohybu, ale i řeči – 

neustále mluvící děti. [Matoušek, Kroftová, 1998] 

 

S kázeňskými problémy často souvisí konflikt, ke kterému dochází mezi jedinci - dětmi, 

pokud mají mezi sebou spor či nedorozumění. Je důležité vnímat a pozorovat dítě, 
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jak je schopno reagovat na konflikt. Znepokojení pro okolí by měla přinést až situace, 

kdy dítě utíká, stahuje se nebo se uchyluje k agresivnímu chování. 

 

Dítě pokud má zvládnout konflikt, mělo by být vybaveno danými dovednostmi. 

Druhy dovedností: 

• „dovednost rozpoznat pocity 

• dovednost komunikovat 

• dovednost řešit problémy 

• dovednost ovládnout zlost 

• dovednost přiměřeného asertivního chování.“ 

[Martin, Waltmanová-Greenwoodová-ED, 1997, s. 81] 

 

Děti jsou schopny tyto dovednosti si osvojit již v předškolním věku naprosto 

přirozenou cestou při hře s kamarády. Předpokladem je získat kladné vzory v rodině, 

v blízkých dospělých lidech, se kterými jsou děti v kontaktu. 

 

2.6.2 Lhaní  

„Ne každá nepravda, kterou dítě uvádí, se může nazývat lží. V tomto smyslu je možno 

rozlišit tři základní kategorie: 

• smyšlenku 

• bájnou lež 

• pravou lež“ 

[Martínek, 2009, s. 93] 

 

Smyšlenka se objevuje u dětí předškolního věku. Dítě si neuvědomuje nepravdivost 

svého podání, své sny a představy zaměňuje za skutečné události. Nejedná se 

o patologický jev. 

 

Bájná lež je projevem vyprávění vymyšlených příběhů, kdy dítě chce na sebe upoutat 

pozornost. Objevuje se ve věku 10 a 11 roku, ve vyšším věku je považována 

za psychiatrickou poruchu a je zde nutná péče odborníka. 
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Pravá lež je vědomá s určitým cílem. Tuto lež používají děti, pokud se chtějí vyhnout 

nepříjemné povinnosti. Nejedná se o duševní poruchu, ale může se při pravidelným 

užívání stát návykem. [Martínek, 2009] 

 

2.6.3 Záškoláctví 

Záškoláctví patří v současné době k nejzávažnějším problémům, se kterými se potýká 

resort školství. Objevuje se na základních školách při plnění povinné školní docházky 

i na středních školách a odborných učilištích. Záškoláctví může být úmyslné, kdy dítě 

nechodí do školy z vlastní vůle, většinou rodiče o jeho počínání vůbec nevědí ani jej 

netuší. Může mít podtext účelový, kdy se dítě snaží vyhnout nepříjemnosti 

např. zkoušení. Dítě však nemusí předem plánovat absenci ve škole, může 

se rozhodnout nečekaně. Záškoláctví trvá zpravidla i několik dnů, neboť dítě se ho bojí 

přiznat a nést odpovědnost za své rozhodnutí. 

 

„Příčiny záškoláctví se dají rozdělit do tří základních skupin: 

• negativní vztah ke škole 

• vliv rodinného prostředí 

• trávení volného času a vliv party“ 

[Martínek, 2009, s. 97] 

 

2.6.4 Útěky a toulání  

Dítě při řešení svých problémů často sklouzává k útěkům, ať už z domova nebo 

ze školy. Útěky mohou být způsobeny psychickým onemocněním nebo špatnou 

adaptací dítěte např. na školu, na okolí, které jej obklopuje. Příčinou může být 

i nepodnětné prostředí, ve kterém dítě vyrůstá. Může jít o neúplnou rodinu, 

doplněnou, kdy dítě si nerozumí s novým partnerem rodiče, o rodinu, kde jeden 

z rodičů je alkoholik, podílí se na páchání trestné činnosti a jiné. Podobně jako 

u záškoláctví je útěk spojen s náhlým rozhodnutím dítěte, kdy svoje konání nepromýšlí 

a jedná dle okamžité spontánní reakce.  
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Řada dětí utíká z domova, protože touží po dobrodružství. Předchází tomu podrobná 

příprava, dítě nemusí utíkat samo, může se připojit ke skupině. Právě vlivem party 

se může dítě dopouštět závadového chování (jedná se o trestnou činnost, jako jsou 

krádeže věcí, vloupání do obytných domů, odcizení aut apod.). Nezalekne se ani 

před činy, které jsou na hranici porušování morálky ve společnosti. 

 

Předcházet útěkům, toulání je možné tím, že rodič bude mít skutečnou představu 

o kamarádech svého dítěte, bude vědět, s kým a jakým způsobem tráví jeho dítě volný 

čas. Pak je pro ně snazší eliminovat důvody útěků. Jako prevence může působit i role 

učitele, který si v rámci třídních hodin bude povídat s dětmi o jejich zájmech, 

společenských hodnotách, aktivitách, nebezpečnosti zneužívání alkoholových 

či nealkoholových látkách. Často na nevhodné chování dítěte může rodiče upozornit 

učitel, který tráví s dítětem většinu času při vyučování. Dítě se většinou chová 

v rodinném prostředí jinak než mezi spolužáky či vrstevníky. 

 

Na druhou stranu může být i škola příčinou útěků dětí z domova, důvodem bývá 

špatný prospěch, neuspokojivé chování. Dítě se nedokáže přiznat rodiči s poznámkou 

v žákovské knížce, a tak při předpokládaném pocitu zklamání rodiče volí jako řešení 

dané situace útěk. Na ten většinou navazuje toulání, které bývá dlouhodobějšího 

charakteru. 

 

2.6.5 Šikana 

Dle pedagogického slovníku je šikanování popisováno jako „fyzické, psychické či 

kombinované ponižování až týrání žáků obvykle jinými žáky, vzácněji dospělými. 

Probíhá buď v dyádě, nebo ve skupině. Iniciátory šikanování bývají žáci vyšších ročníků, 

žáci starší, fyzicky vyspělejší, žáci osobnostně či sociálně narušení.“ 

[Průcha, Waltrová, Mareš, 2001, s. 238] 

 

Jednání označující se za šikanu se stává jedním z nečastějších a nejvýraznějších 

sociálně patologických jevů dnešní doby. Šikana, pokud se objeví na školách, se v řadě 

případů neřeší, protože ředitelé škol a pedagogové si nechtějí tuto skutečnost 
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na svých školách připustit. Děti, které šikanují, neboli agresoři, zůstávají bez potrestání 

a šikanované dítě si nese po celý svůj život pocit ublížení a bezpráví. Za agresora 

se označuje takové dítě, které poměrně často někoho týrá nebo obtěžuje, a to fyzicky 

nebo slovně. 

 

Dle Martínka lze hovořit o osmi druzích agrese: 

• fyzická aktivní přímá agrese – např. bití oběti, fyzické ponižování 

• fyzická aktivní nepřímá agrese – najmutí jiného člověka k ublížení oběti 

• fyzická pasivní přímá agrese – např. ničení pomůcek 

• fyzická pasivní nepřímá agrese – např. odmítání splnění požadavků, uvolnění místa 

v lavici 

• verbální aktivní přímá agrese – ve školním prostředí nejčastější, např. nadávky, 

urážky  

• verbální aktivní nepřímá agrese – např. rozšiřování pomluv 

• verbální pasivní přímá agrese – např. ignoraci druhého člověka, neodpovídání 

na pozdrav, na otázky 

• verbální pasivní nepřímá agrese – nezastání se toho, kdo je nespravedlivě kritizován, 

častá ve školním prostředí 

[Martínek, 2009] 

 

To, že se dítě stane agresorem, může mít řadu příčin. Mezi nejčastější se zahrnuje 

povaha dítěte, rodinné prostředí, ve kterém vyrůstá, nedostatečná péče a výchova 

rodičů, nízké sebevědomí a jiné. Za oběť je považováno dítě, které je po delší dobu 

vystaveno agresi jiných. Obětí se stává proto, že se nedokázalo dostatečně samo 

ochránit. 

 

Projevy dítěte, které mohou ukázat, že se jedná o šikanované dítě: 

• dítě má minimum kamarádů 

• je zaražené, nehovoří o tom, co se děje ve škole 

• trpí poruchami spánku 

• objevují se neomluvené absence 
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• domů přichází s potrhaným oblečením, zraněné, kdy nedokáže vysvětlit příčiny 

• často nevystačí s kapesným 

• v krajním případě se může pokusit o sebevraždu 

[Martin, Waltmanová-Greenwoodová-ED, 1997] 

 

2.6.6 Drogy a alkohol 

Drogy a alkohol se v poslední době stávají běžnou součástí života dětí a mladistvých. 

Zejména alkohol se dostává i mezi děti nižší věkové kategorie (od 11 do 15 let). 

Nejdříve dochází k experimentování s tabákem, konzumací vína, piva, až postupně 

přechod k drogám jako je marihuana, pervitin, heroin a jiné. Důvody, proč se dítě 

uchýlí k požívání alkoholu a drog, jsou různé. Dosti častým jevem, kdy nezletilý jedinec 

sáhne po alkoholu či droze, je jeho snaha zaujmout pozornost a získat domnělý obdiv 

v partě vrstevníků. 

 

Velký počet dospívajících dospěje k rozhodnutí s alkoholem a drogou skončit, 

pro některé se však potřeba alkoholu a drogy stává nutkavým chováním, kdy se 

bez těchto návykových látek nedokážou obejít. Následkem bývá fyzický, citový 

i společenský úpadek. Problémem naší společnosti, který se týká zejména velkých 

měst, je fakt, že pro dítě nebývá problémem zakoupit si v obchodě cigarety či alkohol. 

Velkou roli v dostupnosti drog hraje i otevřená drogová scéna. 

 

Někteří psychologové popisují u dětí a mladistvých pět stádií užívání drog: 

• kontakt s drogou pod vlivem vrstevníků 

• zjištění příjemných pocitů u požití drogy 

• úsilí o změnu nálady, občasná konzumace se přesouvá k pravidelnému víkendovému 

užívání, které se mění v každodenní rituál 

• většina času je věnována ke shánění a konzumaci drog, je zde přechod 

od skupinového užívání k užívání o samotě 

• droga se stává každodenní potřebou 

[Martin,Waltmanová-Greenwoodová, 1997] 
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Ve všech těchto případech poruch chování zastává kurátor pro děti a mládež 

významnou, neopomenutelnou roli. Na tyto poruchy bývá upozorněn především 

školou, v nemalé míře rodiči. Ti však často přichází v době, kdy problém je natolik 

závažný, že už ho sami v rámci svých rodičovských kompetencí nezvládají a nedokáží 

řešit. Na druhou stranu jsou i tací rodiče, kteří si ani nechtějí připustit, že by jejich dítě 

mělo nějaký problém. Rovněž na závadové chování dětí a mládeže mohou upozornit 

lidé z okolí bydliště, školy a podobně, toto však již nebývá častým jevem. Stane se, 

že i samo dítě si přijde požádat o pomoc na oddělení sociálně-právní ochrany. 

Ta ze strany kurátora spočívá především ve zmapování celé problematiky 

a to prostřednictvím pohovorů s dítětem, rodiči, školou, popřípadě i s pediatrem. 

Kurátorem je následně vyhodnocena celá situace a doporučeno řešení, které spočívá 

ve spolupráci s pedagogicko-psychologickým poradenstvím či nestátními organizacemi, 

se specializovanými lékaři apod. Dle novely zákona o sociálně-právní ochraně je 

kurátor povinen zpracovat individuální plán ochrany dítětem s důrazem na možná 

následující přijatá opatření. Kurátor je po celou dobu v kontaktu s nezletilým, rodinou 

a sleduje plnění doporučených cílů, stanovených v rámci jednání na oddělení sociálně 

právní ochrany a v individuálním plánu. Pokud však nedochází k jejich naplňování, 

přistupuje kurátor k  ukládání a navrhování výchovných opatření. 

 

2.7 Delikvence dětí a mládeže 

Delikvence a kriminalita dětí a mládeže je zahrnuta do sociálně patologických jevů. 

Za delikventní chování se označují „všechny typy jednání, jež porušují společenské 

normy chráněné zákony, tedy všechny trestné činy a přestupky včetně 

protispolečenských činů, které spáchali nezletilí, kteří ještě nejsou trestně odpovědní.“ 

[Matoušek, 2003, s. 46] 

 

Dle pedagogického slovníku je delikvence mládeže označována za „všechny typy 

jednání mládeže, jež porušují sociální normy chráněné právními předpisy včetně 

přestupků, ve stejném smyslu se užívá výraz delikventní chování mládeže.“ 

[Průcha, Walterová, Mareš, 2001, s. 38] 
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Za protiprávní jednání se považují přestupky a trestné činy. Pokud se trestného činu 

dopustí dítě mladší 15 let, jedná se o čin jinak trestný, u mladistvých se hovoří 

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

pozdějších předpisů, upravuje podmínky odpovědnosti mládeže za protiprávní činy 

uvedené v trestním zákoníku, opatření ukládaná za takové protiprávní činy, postup, 

rozhodování a výkon soudnictví ve věcech mládeže. 

 

Nejčastějším protiprávním jednáním je krádež. „O pravé krádeži se hovoří tehdy, když 

dítě či mladistvý odcizí nějaký předmět vědomě a plně si přitom uvědomuje 

nesprávnost svého chování.“ [Martínek, 2009, s. 96] 

 

Kriminalita stoupla v naší zemi především po roce 1989. Objevuje se u nich podobně 

jako u dospělých majetková a násilná kriminalita. Objevují se i nové trendy jako je 

patologické hráčství, dětská prostituce a drogy, z pozadí vystupuje i extremismus. Řada 

dětí a mladistvých se podílí na trestné činnosti jednorázově, u části z nich se však může 

protiprávní jednání opakovat. U recidivujících pachatelů je pak velká 

pravděpodobnost, že bude z jejich strany páchána kriminalita i v dospělosti.  

 

Rodiny, ve kterých dochází  u dětí a mladistvých k páchání trestné činnosti, jsou 

většinou sociálně slabé, rodiče mají pouze základní vzdělání, bez jakékoliv kvalifikace. 

Děti a mladiství, kteří jsou účastni konfliktů v rodině, se uchylují ke kriminalitě daleko 

více, než děti, které vyrůstají v klidném rodinném prostředí. Do popředí v páchání 

trestné činnosti se v poslední době dostávají i děti a mladiství z dobře situovaných 

rodin. Rodiče se dětem natolik nevěnují, penězi často nahrazují svůj zájem o dítě. Také 

děti, které jsou deprimované např. tím, že nikdy nepoznaly rodinné prostředí nebo jen 

velice krátce, prošly si dětskými domovy či výchovnými ústavy, mají daleko větší sklon 

k protiprávnímu jednání. „Studie delikventně jednajících mladistvých založené na jejich 

popisu rodinného prostředí ukazují rodinné prostředí přestupníků zákona jako chladné, 

s minimem rodičovského zájmu o dítě.“ [Matoušek, Kraftová,1998, s. 43] 

 

Dalším protiprávním jednáním mladistvého je spáchání přestupku, který je řešen 

v rámci přestupkové řízení. Za přestupek nese odpovědnost ten, kdo dovršil v době 
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jeho spáchání patnácti let věku. Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění 

pozdějších předpisů, definuje pojem přestupku jako „zaviněné jednání, které porušuje 

nebo ohrožuje zájem společnosti a je za přestupek výslovně označeno v tomto nebo 

jiném zákoně, nejde-li o jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních právních 

předpisů anebo o trestný čin.“ 

[www.business.center.cz/business/pravo/zakony/prestupky/cast1.aspx] 

 

Nečastějších přestupků, kterých se dopouští mladiství, jsou přestupky na úseku 

ochrany před alkoholem a jinými toxikomaniemi, přestupky proti veřejnému pořádku, 

přestupky proti občanskému soužití, přestupky proti majetku. 

 

Za spáchaný skutek, ať se jedná o trestný čin nebo přestupek, bývá uložen trest. Ten je 

pouze prostředkem, který na čas potlačuje, zastavuje nežádoucí chování nebo 

donucuje vychovávaného změnit své projevy chování. 

 

2.8 Preventivní programy 

Dětský život díky nárokům, které jsou na něj v průběhu jeho dospívání kladeny, 

prochází různými proměnami. Někdo má šťastné dětství, jiné díky životním změnám 

už méně. Rodina má od narození vliv na utváření osobnosti dítěte. Rodiče mohou být 

při své výchově však laxní a odmítaví, nezajímající se o potřeby svých potomků. 

Důsledkem toho může být vytvoření nejisté vazby dítěte k rodiči, ale může vniknout 

i k okolnímu prostředí. Dítě pochybuje o svých schopnostech a dovednostech, nevěří 

v sebe sama. Díky tomu si vytváří svůj svět se svým hodnotovým žebříčkem. Dítě často 

inklinuje na základě negativních zkušeností k problémům. V období dospívání 

nedomýšlí důsledky svého chování. Jeho život je vyplněn prázdnotou, lhostejností, 

nemá zájem o věci kolem sebe. Pak už je jen krůček k závadovému chování, páchání 

trestné činnosti či konzumaci alkoholu a užívání drog. 

 

K úspěšnému zvládnutí životních nástrah, jako jsou sociálně patologické jevy u dětí 

a mladistvých, ale i problémy s výchovou a vzděláváním se využívají poradenské, 

preventivní služby. Rodiče, škola se v těchto případech mohou obrátit na příslušný 
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OSPOD – kurátora, který je v pozici zprostředkovatele pedagogicko-psychologického 

poradenství. 

 

2.8.1 Pedagogicko–psychologické poradenství 

Pedagogicko-psychologické poradenství je poskytováno předškolním dětem a žákům 

ve věku 3 až 18 let, nejpozději do ukončení vzdělávání tedy do 26 let. Poradenští 

pracovníci zajišťují pomoc i rodičům a učitelům. 

 

Pedagogicko-psychologické poradenství napomáhá: 

• vytvářet vhodné podmínky pro zdravý psychický, sociální a tělesný vývoj dítěte 

v předškolním věku, žáka a studenta 

• rozvíjet schopnosti, dovednosti a zájmy žáka 

• prevenci a řešení výukových a výchovných potíží, sociálně patologických jevů 

a problémů souvisejících se vzděláním 

• zajistit vhodné podmínky pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

• při volbě budoucího profesního zaměření žáka 

• rozvíjet pedagogicko-psychologických znalostí u pedagogických pracovníků 

[Jedlička, Klíma, Koťa, Němec, Pilař, 2004] 

 

Pedagogicko-psychologické poradenství zahrnuje: 

1. Pedagogicko-psychologické poradny – jejich činnost upravuje školský zákon č. 

561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 73/2005 Sb. a její novela 

vyhláška č. 147/2011 Sb., zejména pak vyhláška č. 72/2005 Sb. a její novela vyhláška č. 

116/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 

Činnost je zaměřena zejména na: 

• na uskutečnění psychologické, speciálně pedagogické a sociální diagnostiky 

• zjištění školní zralosti, příčin poruch učení a chování, problémů ve výchově 

a vzdělávání dětí a mládeže 

• realizuje poradenství zaměřené na rozvoj osobnosti, sebepoznání 

• zajišťuje prevenci před vznikem možné školní neúspěšnosti, negativních jevů 
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• poskytuje konzultace, odborné informace pedagogickým pracovníkům škol 

a školských zařízení 

[Jedlička, Klíma, Koťa, Němec, Pilař, 2004] 

 

2. Speciálně pedagogická centra – jejich činnost upravuje školský zákon č. 

561/2004 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 73/2005 Sb. a její novela 

vyhláška č. 147/2011 Sb., zejména pak vyhláška č. 72/2005 Sb. a její novela vyhláška č. 

116/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 

Činnost je zaměřena zejména na: 

• poskytování služeb dětem se zrakovým a sluchovým postižením, vadami řeči  

• zajišťování pedagogické, psychologické a sociální diagnostiky za účelem zjištění příčin 

problémů při výchově a vzdělávání dětí se zdravotním postižením 

• zajišťování rozvoj osobnosti, sebepoznávání dětí se zdravotním postižením 

[Jedlička, Klíma, Koťa, Němec, Pilař, 2004] 

 

Kompetence Speciálně pedagogických center spočívají i ve vyhotovování posudků 

pro rozhodnutí orgánů vykonávající státní správu ve školství, o zařazení dětí 

do speciálních MŠ a ZŠ, vytvoření individuální integraci dítěte se zdravotním 

postižením. 

 

3. Střediska výchovné péče- jejich činnost upravuje kolský zákon č. 561/2004 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo 

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

zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Činnost je zaměřena zejména na: 

• poskytování ambulantní, celodenní nebo internátní péče 

• poskytování psychologické pomoci dětem a mládeži s projevy poruch chování, 

negativními jevy a sociálně rizikovým vývojem 

• odstranění či zmírnění již vzniklých poruch chování a negativních jevů dětí a mládeže, 

u kterých nebyla ještě nařízena ústavní výchova 
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• snaží se urychlit integraci původní rodiny 

• zajišťování ambulantní, internátní a pobytové péče 

[Jedlička, Klíma, Koťa, Němec, Pilař, 2004] 

 

Koncepce činnosti vychází z terapeutické pomoci, která je založena na respektování 

osobnostních rysů problémového jedince. Středisko úzce spolupracuje s rodinou 

a také s kmenovou školou dítěte, s pedagogicko-psychologickými poradnami, 

se speciálně pedagogickými centry a s orgány sociálně-právní ochrany. Na každé dítě je 

vypracován individuální program pomoci. Střediska poskytují na základě žádosti soudů, 

policie a orgánů sociálně právní ochrany odborné zprávy o klientech. 

 

Role kurátora pro děti a mládež spočívá v doporučování pedagogicko-psychologického 

poradenství. Kurátor vykonávající svoji činnost na obci s rozšířenou působností může 

uložit rodičům dle § 12 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, 

ve znění pozdějších předpisů, povinnost využít pomoc odborného poradenského 

pracoviště na základě správního rozhodnutí. K tomuto řešení přistupuje, pokud rodič 

nezajistil dítěti poradenskou pomoc, přestože ji potřebuje a pokud rodič není schopen 

řešit problémy spojené s výchovou dítěte bez poradenského pracoviště. 

 

2.8.2 Výchovná opatření 

Dle novely zákona č. 359/1999 Sb.,o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších 

předpisů, může pracovník orgánu sociálně právní ochrany, obce s rozšířenou 

působností, nezletilého a mladistvého v rámci správního řízení napomenout, stanovit 

nad ním dohled, uložit mu omezení či povinnost využít odbornou poradenskou pomoc. 

Může rovněž napomenout rodiče nebo jiné osoby, kteří narušují řádnou výchovu 

nezletilého a mladistvého. Orgány sociálně právní ochrany mohou podávat podnět 

k obvodním soudům na nařízení soudního dohledu či ústavní výchovy nad výchovou 

nezletilého a mladistvého. K těmto opatření se přistupuje tehdy, pokud již kurátor 

pro děti a mládež vyčerpal všechna možná řešení a postupy, které nevedly k nápravě 

problémů klienta. 
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Dohled nařízený nad výchovou má být prováděn ve spolupráci se školou. Klient 

i rodina jsou zváni v pravidelných intervalech na oddělení OSPOD, aby informovali 

o stávající situaci. Získané informace od klienta, rodiny, školy jsou kurátorem 

kompletovány do zprávy a zasílány k soudu (pokud je nařízen rozsudkem soudu). 

Snahou dohledu je kontrolovat a eliminovat důvody, pro které byl soudem nařízen. 

Pokud soudní dohled neplní svoji funkci a u nezletilého či jeho rodiny se projevují 

nadále problémy, bývá zpravidla nad výchovou dítěte nařízena ústavní výchova. 

 

Omezení se má týkat návštěv, mezi které se zahrnují nevhodné oblasti podniků, 

restaurací či zábavy. 

 

Napomenutí spočívá ve vhodném způsobu napomenout dítě, mladistvého, rodiče 

či jinou osobu odpovědnou za výchovu dítěte, pokud je narušena péče o dítě. 

 

Uložení povinnosti využití poradenské pomoci – lze uložit dítěti, mladistvému, rodiči 

či jiné odpovědné osobě za výchovu, pokud této pomoci sami nevyužijí. 

 

Dle novely zákona o sociálně- právní ochrany dětí může soud, pokud uložená, výše 

uvedená výchovná opatření nesplnila svůj účel a současně to vyžaduje zájem dítěte, 

odebrat z péče rodičů a svěřit ho nejdéle na tři měsíce do střediska výchovné péče, 

do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, do zařízení zdravotnických služeb 

nebo do domova pro osoby se zdravotním postižením. [Edice ÚZ, 2013] 

 

Dalším výchovným opatřením, které lze uložit nad výchovou dítěte je ústavní výchova. 

Ta je realizována na základě zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy 

a ochranné výchovy ve školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů. Školskými 

zařízeními jsou diagnostické ústavy, dětské domovy, dětské domovy se školou, 

výchovné ústavy pro mládež (zahrnují věk 3-18 let). 

 

Novelizace občanského zákoníku přináší změnu v rodinném právu týkající se právě 

ústavní výchovy, kterou lze nařídit nejdéle na tři roky. Před uplynutím lhůty bude soud 

zkoumat, zdali dojde k jejímu ukončení nebo prodloužení na další tři roky. 



  30 

Z psychologického hlediska je ústavní výchova vhodná jako dočasné řešení 

po odebrání dítěte z rodiny. Soud je povinen přezkoumat situaci před jejím nařízením, 

zdali není možné zajistit výchovu jiným způsobem, například zajištěním náhradní 

rodinné péče. Ústavní výchova se nařizuje z důvodu, kdy selhala všechna předtím 

uložená opatření. Soud vydává rozsudek o nařízení ústavní výchovy na základě 

podnětu obce s rozšířenou působností, je-li výchova či péče dítěte vážně narušena 

nebo ji rodiče nemůžou z vážných důvodů zajistit. Je nařizována do 18 let, může být 

i prodloužena do 19 let, pokud to situace vyžaduje (např. dítě studuje, páchá trestnou 

činnost...). Ústavní výchova je realizována v diagnostických ústavech, dětských 

domovech, dětských domovech se školou, výchovných ústavech. Ústavní výchova 

zaniká rozhodnutím soudu, pokud pominuly důvody nebo zletilostí dítěte. 

 

Pokud se dítě náhle ocitlo bez jakékoliv péče, či je ohroženo na životě a vývoji, může 

soud vydat usnesení o nařízení předběžného opatření na návrh obecního úřadu obce 

s rozšířenou působností. Soud v takových případech rozhoduje bezodkladně, 

nejpozději do 24 hodin od podání návrhu orgánem sociálně-právní ochrany dětí. 

 

Diagnostické ústavy - zajišťují svým svěřencům pomoc diagnostickou, výchovnou, 

vzdělávací, terapeutickou, organizační, metodickou a koncepční. Jedná se o zařízení, 

která jsou ve většině případů první, s nimiž se dítě po nařízení ústavní výchovy setkává. 

Diagnostické ústavy přijímají děti na základě rozhodnutí soudu o nařízení předběžného 

opatření nebo ústavní výchovy a na základě rozhodnutí o uložení ochranné výchovy. 

 

Pobyt v diagnostických ústavech může probíhat na bázi dobrovolnosti. Dobrovolný 

pobyt trvá dva měsíce a zahrnuje trojstrannou dohodu uzavřenou mezi zařízením, 

rodičem a nezletilým či mladistvým. Jsou málo využívány ze strany rodičů především 

proto, že jsou finančně náročné. Jedná se o finanční částku cca 5.000,-Kč. Na konci 

pobytu zpracovává zařízení komplexní diagnostickou zprávu, která bývá použita jako 

podklad pro soudní jednání ve věci nařízení ústavní výchovy. 

 

Dětské domovy – ústavní výchovu zde vykonávají svěřenci bez závažných poruch 

chování, děti, které nemohou být vychovávány v rodině ani v jiné formě náhradní 
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rodinné péče. Děti zde mohou zůstávat až do věku 26 let. Je jim poskytována péče 

podobná jako v rodině, kdy je kladen důraz na rozvoj duševních, tělesných, citových 

schopností a sociálních dovedností. 

 

Dětské domovy se školou – jsou speciální školská zařízení, určená pro výkon ústavní 

výchovy nebo ochranné výchovy. Jsou zde zařazeny děti, které mají závažné poruchy 

chování. Součástí zařízení bývá škola, ve které si děti plní povinnou školní docházku. 

 

Výchovné ústavy - v těchto zařízeních je vykonávána ústavní výchova dětí, které jsou 

starší 15 let, a jsou u nich diagnostikovány vážné poruchy chování či zkušenosti 

s trestnou činností. Ve výchovných ústavech je prováděn i výkon ochranné výchovy. 

 

Vedle těchto uvedených zařízení může být dítě svěřeno na základě rozhodnutí soudu 

do zařízení vykonávající okamžitou pomoc. Jedná se např. o zařízení Fondu ohrožených 

dětí – Klokánek. 

 

2.9 Metody sociální práce kurátora pro děti a mládež 

Sociální práce zahrnuje řadu metod a postupů, jak pracovat s klientelou dětí 

a mladistvých. Využívá postupy jako je práce s jednotlivcem (případová práce), 

skupinou (práce se školními dětmi), komunitou (sociální práce s komunitou uživatelů 

drog). Neopomenutelná je i práce s rodinou, se kterou se kurátor pro děti a mládež 

setkává na počátku případové práce, společně s ní hledá příčiny vzniku problému 

u dítěte, snaží se o obnovu rodinných vazeb s dítětem. 

 

Nerozšířenější metodou sociální práce, kterou kurátor pro děti a mládež používá, je 

práce s jednotlivcem a s rodinou. Základním pracovním nástrojem je rozhovor 

s klientem (dítě, mladistvý, rodiče) a provádění šetření v rodině. 

 

V sociální práci je rovněž nezbytné využívat techniku aktivního naslouchání (umožňuje 

klientovi zpětnou vazbu od kurátora, klient se ujišťuje, že je správně pochopen 

a ze strany kurátora je mu věnována dostatečná pozornost) a pozorování. 
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To umožňuje kurátorovi sledovat v průběhu pohovoru s klientem např. jeho tělesné 

projevy, gestikulaci a jiné. 

 

Další významnou metodou v sociální práci je streetwork a poradenství. Streetwork je 

práce v terénu, kdy se sociální pracovník pohybuje v prostředí sociálně 

znevýhodněném, jedná se například o skupiny narkomanů, bezdomovců. Cílem jeho 

práce je proniknutí do těchto skupin a nabídnutí alternativního způsobu života, 

smysluplné trávení volného času. 

 

V poslední době je kladen důraz i na konání případových konferencí, které jsou 

uzákoněny v novele zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Pemová a Ptáček popisují 

případovou konferenci „jako platformu pro vyhodnocení komplexního hodnocení 

dítěte/rodiny, pojmenování priorit, které musí zahrnovat IPOD=individuální plán 

ochrany dítěte, a zapojení dalších subjektů, které mohou pomoci rodině při posilování 

vlastních kompetencí a zlepšování své sociální situace.“ [Pemová, Ptáček, 2012, s. 109] 

 

2.9.1 Rozhovor 

„Rozhovor=interview je prostředek používaný při dotazování, spočívající v přímé ústní 

komunikaci výzkumného pracovníka s respondentem.“ 

[Průcha, Waltrová, Mareš, 2001, s. 204] 

 

Práce s dítětem nebo mladistvým je velice náročná, už jen z pohledu emocí, jsou 

citlivější než dospělý jedinec. Dítě i mladistvý je v řadě případů nedobrovolným 

klientem, protože nemá náhled na svoji situaci a zpravidla nechce řešit svůj problém. 

Kurátor by měl při rozhovorech pochopit jeho pohled na svět, snažit se mu porozumět, 

chápat jeho vyjadřování. Vždy by k němu měl používat komunikaci jasnou 

a srozumitelnou. 

 

Před zahájením samotného rozhovoru s dítětem a rodiči by mělo dojít ke vzájemnému 

představení, vysvětlení pozice a úlohy OSPODu, seznámení přítomných s předmětem 

jednání. Kurátor musí dbát na to, aby veškeré podané informace byly klientovi 
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srozumitelné, s ohledem na jeho věk, duševní a mentální vyspělost a schopnosti. I 

kurátor však musí správně chápat sdělení klienta, a proto se v průběhu rozhovoru 

doptává, zda správně rozumí sdělovanému obsahu. 

 

Cílem rozhovoru je získat co nejvíce informací o dítěti a jeho rodině a zmapovat 

situaci, ve které se nachází. Vedení rozhovoru by nemělo mít charakter výslechu, 

otázky by měly být směrované k tomu, aby kurátor pochopil běžné fungování rodiny. 

Například jaké je soužití v rodině, jaké jsou vztahy mezi jednotlivými členy rodiny, 

jak dítě či rodina tráví volný čas, jaké mají společné aktivity, jaké výchovné metody 

rodiče uplatňují na dětech. Počáteční otázky jsou zaměřeny na příjemné nekonfliktní 

téma, později nastává přechod k dotazům týkajících se  aktuální problematiky. 

Prostředí, ve kterém se realizuje rozhovor, by mělo být příjemné, nestresující. V závěru 

rozhovoru je nutné vysvětlit přítomným, ať už je to dítě či rodič, jaké budou 

následovat další kroky, lze domluvit další kontakt. Je nutné zvážit zapojení dalších 

odborníků při řešení daného problému. 

 

2.9.2 Šetření v rodině 

K šetření v rodinách Pemová a Ptáček uvádí, že „zákon o sociálně-právní ochraně dětí 

umožňuje zaměstnancům příslušného OSPODu navštěvovat dítě a jeho rodinu v místě, 

kde bydlí, a sledovat, v jakých podmínkách dítě, respektive jeho rodina žije. Šetření 

v rodině je možné uskutečnit jen tehdy, jeli to v zájmu dítěte nebo v případě, 

kdy o to osoby odpovědné za výchovu dítěte požádají.“ 

[Pemová, Ptáček, 2012, s. 91] 

 

Šetření v rodině neboli práce v terénu poskytuje kurátorovi pro děti a mládež takové 

informace, které se těžko získávají při pohovorech s klienty na oddělení OSPODu. 

Nikdy by neměl především do problémových rodin chodit kurátor pro děti a mladistvé 

sám, protože v mnohých případech se může setkat s nepříznivým přijetím rodiny. 

Rodiče nemusí souhlasit se zásahem OSPODu do svého soukromí, a to většinou 

z důvodu, že si nejsou vědomi svých chyb nebo si je nechtějí připustit, mnohdy 

návštěvu kurátora považují za bezdůvodné vměšování se do jejich soukromých, 
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rodinných záležitostí. Pokud kurátor zjišťuje informace v širším prostředí (dotazování 

se sousedů v domě klienta a u širší rodiny) a tím získá informace od více osob, musí 

počítat s tím, že tyto údaje mohou být zkreslené, neobjektivní.  

 

Cílem každého šetření je zjistit, v jakém prostředí dítě a rodina žije, zdali je podnětné či 

nikoliv, jaká je vybavenost domácnosti, zda-li jsou zajištěny základní potřeby dítěte. 

 

2.10 Etický kodex sociálních pracovníků 

Kurátoři pro děti a mládež se stejně jako sociální pracovníci řídí při své práci Etickým 

kodexem, který byl schválen plénem SSP dne 19. 5. 2006. Etický kodex obsahuje etické 

zásady a pravidla etického chování sociálního pracovníka ve vztahu ke klientovi, 

ke svému zaměstnavateli, ke kolegům, ke svému povolání a odbornosti a ve vztahu 

ke společnosti. 

 

Etický kodex sociálních pracovníků zahrnuje tyto etické zásady: 

Mezi hlavní zásady patří např.: 

• sociální práce je založena na hodnotách demokracie 

• sociální pracovník respektuje jedinečnost každého člověka 

• sociální pracovník respektuje právo každého jedince na seberealizaci 

• sociální pracovník pomáhá jednotlivcům, skupinám, komunitám 

• sociální pracovník dává přednost profesionální odpovědnosti před svými soukromými 

zájmy 

 

Pravidla etického chování SP ve vztahu ke klientovi jsou především tyto: 

• chrání důstojnost a lidská práva svých klientů 

• pomáhá všem klientům bez jakékoliv formy diskriminace 

• chrání klientovo soukromí a důvěrnost jeho sdělení  

• zapojuje klienta do procesu řešení jeho problémů  

• je si vědom svých odborných a profesních omezení  

 

Pravidla etického chování SP ve vztahu ke kolegům jsou především tyto: 
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• respektuje znalosti a zkušenosti svých kolegů 

• respektuje názory svých kolegů 

 

Pravidla etického chování ve vztahu ke svému povolání jsou především tyto: 

• dbá na zvyšování prestiže svého povolání  

• je odpovědný za své celoživotní vzdělávání 

 

Pravidla etického chování ve vztahu ke společnosti jsou především tyto: 

• má právo a povinnost upozornit veřejnost a příslušné orgány na porušování zákonů 

• zasazuje se o zlepšení sociálních podmínek 

• přispívá ke zlepšení kvality života pro všechny osoby 

[www.eticky-kodex.cz/eticky-kodex-socialnich-pracovniku-cr/] 

 

Důležitou etickou zásadou, kterou upravuje Etický kodex je mlčenlivost neboli 

důvěrnost informací. Mlčenlivost je uvedena v § 57 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-

právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Zákon uvádí „zaměstnanci orgánu 

sociálně-právní ochrany, zaměstnanci obce s rozšířenou působností zařazeni 

do obecního úřadu a zaměstnanci zařízení sociálně-právní ochrany jsou povinni 

zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, se kterými při provádění sociálně-právní 

ochrany nebo v přímé souvislosti s tím seznámili. Zaměstnanci orgánu sociálně-právní 

ochrany a zaměstnanci obce s rozšířenou působností zařazení do obecního úřadu jsou 

povinni zachovávat mlčenlivost o osobě, která upozornila orgán sociálně právní 

ochrany na skutečnosti uvedené v §7, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o místu 

pobytu rodičů, ….“ [Edice ÚZ, 2013, s. 67]  

 

2.11 Vzdělání sociálního pracovníka, kurátora pro děti a mládež 

Sociální pracovník musí dle zákona č. 108/2006 SB., o sociálních službách dosáhnou 

minimálně vyššího odborného nebo vysokoškolského vzdělání bakalářského stupně 

v oboru sociální práce. Sociální pracovník se při výkonu své práce neustále vzdělává 

formou školení a seminářů. Měl by dbát i na svůj osobnostní rozvoj, neboť sociální 

práce představuje značnou fyzickou a psychickou zátěž. Při své práci se setkává 
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s různými osudy lidí, musí se rychle rozhodovat, je na něj kladena velká zodpovědnost. 

Tyto faktory mohou snadno rozvinout u sociálního pracovníka syndrom vyhoření. 

Postupně se může jeho osobnost deformovat a negativně působit na kvalitu jeho 

práce. V neposlední řadě ohrožuje i zdraví jeho samotného. 

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

která je trvalou zkouškou charakteru a inteligence, práci, která vyžaduje zcela 

mimořádnou odhodlanost a angažovanost.“ [Pemová, Ptáček, 2012, s. 121] 

 

V teoretické jsem se snažila popsat pracovní náplň kurátora pro děti a mládež, s jakými 

klienty se setkává, jakého charakteru řeší problémy a jaké se nabízejí možnosti 

preventivních programů a výchovných opatření. 
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3 Praktická část  

V předcházejících kapitolách byl vymezen teoretický rámec absolventské práce. 

V praktické části se budu věnovat samotnému výzkumnému šetření. Hlavním cílem mé 

práce je pomocí dotazníkového šetření zjistit, převažující klientelu kurátora pro děti a 

mládež, s jakou problematikou přicházejí nezletilí a mladiství do jeho péče, jaké 

preventivní programy a výchovná opatření využívají kurátoři pro děti a mládež a zda 

jejich využití přináší dětskému a mladistvému klientovi pomoc při řešení problémů. Za 

pomoci strukturovaného dotazníku se budu snažit najít odpověď na stanovený hlavní 

cíl. Součástí praktické části bude rovněž použití kazuistik z vlastní praxe. 

 

3.1  Výzkumná technika 

3.1.1 Dotazník 

Jako výzkumnou techniku v oblasti kvantitativního výzkumného šetření jsem zvolila 

techniku dotazování – strukturovaný dotazník. Písemné dotazování je velmi 

rozšířeným nástrojem k získání informací prostřednictvím písemných odpovědí. 

Dotazník je považován za nejfrekventovanější metodu zjišťování informací a je velmi 

využíván pro hromadné získávání údajů, proto se považuje za ekonomický výzkumný 

nástroj. 

 

Osoba, pro kterou je dotazník určen a která jej vyplňuje, se nazývá respondent. Prvky 

dotazníku se nazývají otázky. Používají se jasné a srozumitelné pro respondenta. 

Dotazník se odesílá s průvodním dopisem, ve kterém musí být zdvořilá výzva 

k zodpovězení otázek, ale také vysvětlení podstaty výzkumu. V dotazníku by měl být 

vysvětlen cíl. Na konci dotazníku bývá poděkování respondentovi za spolupráci. 

 

Výhodou této vybrané techniky je především to, že respondent při odpovídání na dané 

otázky není ovlivňován osobou tazatele. Jako nevýhoda se jeví nižší návratnost, než 
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bývá při osobním dotazování. Rovněž zde není možná kontrola toho, zda respondent 

vyplnil dotazník sám bez pomoci, či zda ho za něj nevyplnil nikdo jiný. 

 

V dotazníku je celkem 16 strukturovaných otázek určených pro kurátora pro děti 

a mládež. Byly použity otázky otevřené a uzavřené, zaměřené na zjištění jak hlavního 

cíle, tak i dílčích cílů. Všechny osoby, které se účastnily výzkumu, byly seznámeny 

s výzkumným cílem. Všem respondentům byla zajištěna anonymita. 

Celé znění dotazníku je uvedeno v příloze 1. 

 

3.1.2 Kazuistika 

Jako další výzkumné šetření byla použita forma kvalitativního výzkumu. Kazuistika je 

charakterizována jako popis a výklad konkrétních případů. Používá se především 

v medicíně, klinické psychologii, psychiatrii, sociální práci, právu a etice.  

 

Na konci výzkumného šetření jsou použity 2 kazuistiky z vlastní praxe. V obou 

případech se jedná o 2 nezletilé dívky, které se potýkaly s poruchami chování. U jedné 

z nich byla realizována ústavní výchova a u druhé probíhalo řízení o výchovném 

opatření. Kazuistiky byly uspořádány na základě souvislého textu. Jména osob jsou 

smyšlená. 

 

3.1.3 Cílová skupina  

Strukturovaný dotazník byl určen pro kurátory pro děti a mládež, kteří jsou pracovníky 

oddělení sociálně-právní ochrany dětí na městských částech hlavního města Prahy. 

Dotazník byl rozeslán emailem mezi 40 kurátorů, kteří řeší problematiku dětí 

a mládeže. Ze 40 obeslaných respondentů pomocí emailu se vrátilo 29 odpovědí. 

Jedná se 73 % návratnost.  
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3.2 Cíle výzkumného šetření 

Hlavním cílem bylo pomocí dotazníkového šetření zjistit, převažující klientelu kurátora 

pro děti a mládež, s jakou problematikou přichází do jeho péče, jaké preventivní 

programy a výchovná opatření využívají kurátoři pro děti a mládež a zda jejich využití 

přináší dětskému a mladistvému klientovi pomoc při řešení problémů. 

 

1. dílčí cíl – zjistit kdo je klientem kurátora pro děti a mládež. Tento dílčí cíl je zaměřen 

na zjištění klientely, která nejčastěji prochází evidencí kurátora pro děti a mládež, 

zároveň je zde zahrnuta demografická otázka zjišťující pohlaví respondentů a dotaz 

na počet odpracovaných let na pozici kurátora (otázka č. 1, 2, 3). 

 

2. dílčí cíl – zjistit, s jakými poruchami chování u dětí a mládeže se kurátoři nejčastěji 

setkávají. Tento dílčí cíl má zároveň odhalit, která z problematik ať už se jedná 

o poruchy chování či trestnou činnost má nejčastější zastoupení u nezletilých dětí 

a mladistvých (otázka č. 3, 4, 5, 6). 

 

3. dílčí cíl – zjistit jaká doporučení a návrhy může dávat kurátor pro děti a mládež při 

řešení daných problémů, vymezit preventivní programy a výchovná opatření, 

konkrétně druhy pedagogicko-psychologického poradenství a možnosti výchovných 

opatření a zdali přinášejí pomoc klientovi (otázka č. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16). 

 

4. dílčí cíl – popsat roli kurátora při jeho práci s rizikovými skupinami dětí a mládeže 

za pomoci kazuistik z vlastní praxe. Zároveň ukázat, zdali uložené výchovné opatření 

či doporučení preventivního programu přineslo klientovi pomoc. 

 

V následujících grafech jsou výsledky dotazníkového šetření vyhodnoceny 

a interpretovány. Pomocné tabulky, které byly použity pro grafové zpracování, jsou 

součástí přílohy 2. 
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3.3  Dotazník  

Otázka č. 1: Uveďte Vaše pohlaví. 

 

Graf č. 1 

 

Zdroj: vlastní  

 

Graf č. 1 ukazuje (tabulka č. 1, příloha 2), že v sociální oblasti přímo na pozici kurátora 

pro děti a mládež pracuje více žen. Z dotázaných se jedná o 90 % ženského pohlaví (26 

žen) a 10 % mužského pohlaví (3 muži). Tento trend potvrzuje i personální obsazení na 

pracovišti, kde pracuji jako kurátorka. 
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Otázka č. 2: Kolik let pracujete na pozici kurátora pro děti a mládež? 

 

Graf č. 2 

 

Zdroj: vlastní  

 

Graf č. 2 ukazuje následující skutečnost (tabulka č. 2, příloha 2). Ze získaných odpovědí 

je zřejmé, že je shodné procento pracovníků, kteří pracují na pozici kurátora pro děti a 

mládež do 5 let – 35 % respondentů (10 dotázaných) a do 10 let – 35 % respondentů 

(10 dotázaných). Pracovníků s pracovní zkušeností 1O a více let je 30 % respondentů (9 

dotázaných). 
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Otázka č. 3: Která z uvedené klientely ve vaší evidenci převažuje? 

 

Graf č. 3 

 

Zdroj: vlastní  

 

Graf č. 3 ukazuje následující skutečnost (tabulka č. 3, příloha 2). Tato otázka byla 

zaměřena na klientelu kurátora pro děti a mládež. Většina dotázaných se shodla, že 

v jejich evidenci převládá přibližně stejný počet nezletilých a mladistvých a to v celých 

55 % odpovědí (16 dotázaných). U 28 % respondentů (8 dotázaných) převažuje 

klientela mladistvých a u 17 % respondentů (5 dotázaných) nezletilých dětí. 
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Otázka č. 4: S jakou problematikou se nejčastěji setkáváme u nezletilých dětí? 

 

Graf č. 4 

 

Zdroj: vlastní  

 

Graf č. 4 (tabulka č. 4, příloha 2) byl zaměřen na zjištění, jakou problematikou se 

nejčastěji zabývá kurátor pro děti a mládež u nezletilých.  

Na tuto otázku odpověděli všichni respondenti stejně. To znamená, že u nezletilých 

dětí se nejčastěji setkáváme s problematikou poruch chování. Jedná se o 100 % 

odpověď respondentů (29 dotázaných). 
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Otázka č. 5: S jakou problematikou se nejčastěji setkáváme u mladistvých? 

 

Graf č. 5 

 

Zdroj: vlastní  

 

Graf č. 5 ukazuje (tabulka č. 5, příloha 2), že u nezletilých dětí se kurátoři nesetkávají 

s trestnou činností. U mladistvých je situace jiná. Graf ukazuje, že 55 % respondentů 

(16 dotázaných) řeší u mladistvých nejčastěji trestnou činností, 45 % respondentů (13 

dotázaných) poruchy chování. 
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Otázka č. 6: Které z poruch chování neboli výchovných problémů se nejčastěji 

objevují u nezletilých dětí a mladistvých? Zaškrtněte maximálně 3 varianty. 

 

Graf č. 6 

 

Zdroj: vlastní  

 

Graf č. 6 ukazuje následující skutečnosti (tabulka č. 6, příloha 2). V této otázce mohli 

dotázaní kurátoři zvolit max. 3 odpovědi týkajících se poruch chování, které byly 

následně zpracovány do 10 skupin. 

Graf ukazuje, že 48 % respondentů (14 dotázaných) řeší nejčastěji skupinu 1) kázeňské 

problémy ve škole + záškoláctví + alkohol, 7 % respondentů (2 dotázaných) skupinu 2) 

kázeňské problémy ve škole + záškoláctví, 10 % respondentů (3 dotázaných) je 

zaměřeno na skupinu 3) kázeňské problémy ve škole + záškoláctví + alkohol + drogy, 7 

% respondentů (2 dotázaných) skupinu 4) kázeňské problémy + záškoláctví + lhaní, 3 % 

respondentů (1 dotázaný) skupinu 5) záškoláctví + alkohol + drogy, 3 % respondentů (1 

dotázaný) skupinu 6) útěky + šikana + alkohol, 3 % respondentů (1dotázaný) skupinu 7) 

kázeňské problémy ve škole + záškoláctví + šikana, 7 % respondentů (2 dotázaných) 
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skupinu 8) kázeňské problémy ve škole + záškoláctví + útěky, 7 % respondentů 

(2dotázaných) skupinu 9) záškoláctví + útěky + alkohol, 3 % respondentů (1 dotázaný) 

skupinu 10) kázeňské problémy ve škole + šikana + útěky. 

 

Otázka č. 7: Využíváte ukládání výchovných opatření dle zákona č. 359/1999 Sb., o 

sociálně–právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, při řešení poruch 

chování u nezletilých a mladistvých klientů? 

 

Graf č. 7 

 

Zdroj: vlastní  

 

Graf č. 7 ukazuje následující skutečnosti (tabulka č. 7, příloha 2). Tato otázka byla 

zaměřena na zjištění, jakého postupu využívají kurátoři pro děti a mládež při ukládání 

výchovných opatření. 

83 % respondentů (24 dotázaných) využívá výchovných opatření při řešení poruch 

chování u nezletilých a mladistvých formou podání podnětu na nařízení řízení o 

výchovném opatření prostřednictvím soudu, 17 % respondentů (5 dotázaných) využívá 

obě možnosti tedy prostřednictvím správního rozhodnutí nebo podáním podnětu na 

zahájení řízení o nařízení výchovného opatření k soudu. Nikdo z respondentů 

nepřistupuje pouze k využití formy správního řízení. 
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Otázka č. 8: Je viditelná náprava při řešení problémů klienta za použití uložených 

výchovných opatření? 

 

Graf č. 8 

 

Zdroj: vlastní  

 

Graf č. 8 ukazuje následující skutečnosti (tabulka č. 8, příloha 2). Tato otázka byla 

zaměřena obecně na zjištění, zda dochází k nápravě problémů u klienta za použití 

výchovných opatření. 

59 % respondentů (17 dotázaných) uvedlo, že použitím výchovných opatření při řešení 

problémů u klienta dochází k nápravě, která je však nevýznamná, 27 % respondentů (8 

dotázaných) hodnotí jako nápravu významnou, 14 % respondentů (4 dotázaní) uvedlo, 

že náprava není žádná. 
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Otázka č. 9: Která z výchovných opatření využíváte nejčastěji? 

 

Graf č. 9 

 

Zdroj: vlastní  

 

Graf č. 9 ukazuje (tabulka č. 9, příloha 2), jaká výchovná opatření kurátoři nejčastěji 

využívají. V dotazníku měli možnost označit max. 2 varianty, které byly následně 

zpracovány do 5 skupin. 

66 % respondentů (19 dotázaných) uvedlo, že využívá nejčastěji dohled + uložení 

odborné poradenské pomoci, 17 % respondentů (5 dotázaných) využívá nejčastěji 

uložení dohledu, 7 % respondentů (2 dotázaných) uložení odborné poradenské 

pomoci, 7 % respondentů (2 dotázaných) napomenutí + dohled a poslední skupina 3 % 

respondentů (1 dotázaný) dohled + omezení. 
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Otázka č. 10: Podáváte podnět na nařízení ústavní výchovy, pokud uložená výchovná 

opatření nesplnila svůj účel? 

 

Graf č. 10 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf č. 10 ukazuje (tabulka č. 10, příloha 2), že pokud uložená výchovná opatření 

nesplní svůj účel, volí kurátoři možnost podání podnětu k soudu na nařízení ústavní 

výchovy. 

89 % respondentů (26 dotázaných) uvedlo, že přistupují k podání podnětu na nařízení 

ústavní výchovy, 11 % respondenti (3 dotázaní) tohoto postupu nevyužívají.  
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Otázka č. 11: Využíváte pedagogicko-psychologické poradny? 

 

Graf č. 11 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf č. 11 ukazuje následující skutečnosti (tabulka č. 11, příloha 2). Kurátoři pro děti a 

mládež doporučují pedagogicko-psychologické poradny. Z grafů vyplývá, že 69 % 

respondentů (20 dotázaných) uvedlo, že využívá služeb pedagogicko-psychologických 

poraden v četnosti 1 až 3 doporučení za měsíc dětem a mladistvým, 17 % respondentů 

(5 dotázaných) využívá 4 a více doporučení za měsíc, 14 % respondentů (4 dotázaných) 

nevyužívá vůbec služeb pedagogicko-psychologických poraden. 
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Otázka č. 12: Využíváte speciálně pedagogická centra? 

 

Graf č. 12 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf č. 12 ukazuje následující skutečnosti (tabulka č. 12, příloha 2). Tento dotaz byl 

opět položen respondentům za účelem zjištění, zdali při řešení poruch chování 

využívají kurátoři pro děti a mládež speciálně pedagogická centra a doporučují je.  

U 62 % respondentů (18 dotázaných) bylo zjištěno, že při práci s klienty využívají 

služeb speciálně pedagogických center v četnosti 1 až 3 doporučení za měsíc dětem a 

mladistvým, 17 % respondentů (5 dotázaných) 4 a více doporučení za měsíc a 21 % 

respondentů (6 dotázaných) nevyužívá těchto služeb vůbec. 
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Otázka č. 13: Využíváte střediska výchovné péče? 

 

Graf č. 13 

 

Zdroj: vlastní  

 

Graf č. 13 ukazuje následující skutečnosti (tabulka č. 13, příloha 2). Kurátoři pro děti a 

mládež doporučují klientům střediska výchovné péče. 

72 % respondentů (21 dotázaných) uvedlo, že služeb střediska výchovné péče využívá 

v četnosti 1 až 3 doporučení za měsíc dětem a mladistvým, 28 % respondentů (8 

dotázaných) 4 a více doporučení za měsíc, poslední možnost nebyla respondenty 

využita vůbec. 
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Otázka č. 14: Které z možností pomoci střediska výchovné péče využíváte nejčastěji? 

 

Graf č. 14 

 

Zdroj: vlastní  

 

Graf č. 14 ukazuje (tabulka č. 14, příloha 2), jakou sociální službu ve středisku výchovné 

péče kurátoři svým klientům nabízí nejčastěji. Respondenti mohli vybrat až 2 možnosti, 

které byly rozděleny do 4 skupin. 

62 % respondentů (18 dotázaných) uvedlo, že nejčastěji využívá ambulantní 

konzultace SVP, 7 % respondentů (2 dotázaných) využívá všechny 3 služby, tedy 

ambulantní konzultace + celodenní péči + internátní péči, 14 % respondentů (4 

dotázaných) využívají ambulantní konzultace + internátní péči a 17 % respondentů (5 

dotázaných) využívá ambulantní konzultace + celodenní péči. 
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Otázka č. 15: Přináší pedagogicko-psychologické poradenství klientovi pomoc 

při řešení jeho problému? 

 

Graf č. 15 

 

Zdroj: vlastní  

 

Graf č. 15 ukazuje následující skutečnosti (tabulka č. 15, příloha 2). Tato otázka byla 

zaměřena na obecné zhodnocení, zdali pedagogicko-psychologické poradenství přináší 

klientovi pomoc při řešení jeho problémů. 

49 % respondentů (14 dotázaných) odpovědělo, že pomoc je významná, 40 % 

respondentů (12 dotázaných) uvedlo, že pomoc toto poradenství přináší, ale není příliš 

významná, 11 % respondentů (3 dotázaných) odpovědělo, že pedagogicko-

psychologické poradenství klientovi pomoc nepřináší. 

 

Otázka č.16: Využíváte jinou odbornou pomoc při řešení klientova problému? Pokud 

ano, jmenujte jakou. 

 

Tato otázka spolu s odpovědí nebyla zaznamenána do grafu. Respondenti 

na ni neodpověděli, a pokud uvedli odpověď, byla zmíněna spolupráce s odděleními 

psychiatrie, s nestátními neziskovými organizacemi, nízkoprahovými zařízeními, 

Sananimem, Latou, Cesta Řevnice. 

 



  55 

3.4  Kazuistika 

Z oddělení sociálně-právní ochrany byly vybrány ze spisového materiálu 2 kazuistiky. 

V obou případech byly zaměřeny na poruchy chování u nezletilého dítěte, které 

přerostly až do jejich mladistvého věku. V kazuistikách byla popsána rovněž role 

kurátora, kterou pří řešení daných problémů zastává. 

 

1. Kazuistika -  Veronika 

 

Struktura rodiny 

Dítě – Veronika nar. 1995 

Rodiče: 

matka – Věra, nar. 1965 

otec – Jan, nar. 1966 

Sourozenec: 

bratr – Michal, nar. 1994 

 

Manželství rodičů bylo uzavřeno v roce 1993, z důvodu matčina prvního těhotenství, 

z kterého se narodil bratr Veroniky. V průběhu rodičovské dovolené matka podruhé 

otěhotněla. Veronika se narodila do úplné rodiny. Rodinné prostředí v té době bylo 

zcela harmonické. Po skončení rodičovské dovolené matka nastoupila zpět 

do zaměstnání. Jednalo se o administrativní činnost u policie. Otec rovněž pracoval 

u policie jako pochůzkář. Rodina bydlela v panelovém bytě o velikosti 2+1. Vzhledem 

k malé rozloze bytu se rodina přestěhovala k babičce (matka matky) do rodinného 

domu ve stejném městě. Rodina začala opravovat dům, matka ztratila zaměstnání, 

brzy se členové rodiny začali potýkat s finančními potížemi. Otec pravidelně odcházel 

z domu, později se přiznal manželce, že chce zažádat o rozvod, protože si našel 

přítelkyni. Matka se spolu s dětmi odstěhovala ke svým rodičům. V roce 2008 proběhl 

rozvod rodičů, nezletilá si přála zůstat u otce, byla mu svěřena do výchovy, bratr byl 

svěřen do výchovy matky. Nezl. bylo v této době 13 let. 

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí (dále jen OSPOD) Prahy začal vést opatrovnický 

spis nezletilé od roku 2009. Matka se dostavila na OSPOD, uvedla, že si podala návrh 
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na svěření nezl. do své výchovy, protože se o ni soustavně stará po dobu 5 měsíců. 

Nezletilá projevila přání zůstat u matky, s otcem se chtěla vídat o víkendech 

a prázdninách. Letní prázdniny po dobu 14 dnů trávila u otce. Po návratu začala mít 

problémy s nechutenstvím, pravidelně zvracela. Nezl. v této době navštěvovala 

8. třídu. Ve škole se začaly objevovat pravidelné absence, které byly matkou 

omlouvány. Ta na našem oddělení uvedla, že Veronice je neustále špatně. S nezletilou 

a matkou byl OSPOD- kurátorka v pravidelném kontaktu. Veronika měla výrazné 

problémy ve škole s docházkou, s matkou si přestávala rozumět. Mezi nimi docházelo 

k pravidelným hádkám ohledně docházky do školy a plnění povinností. Rovněž 

se nabourával vztah Veroniky a jejího bratra. Nezletilá na OSPODu kurátorce uvedla, 

že s matkou má časté konflikty, nerozumí si, nechce chodit do školy, protože je 

jí neustále špatně, matku nerespektuje. Jako příčinu veškerých hádek mezi ní a matkou 

viděla matčinu nervozitu a hysterii. K otci se však vrátit nechtěla právě pro neshody 

se současnou manželkou otce. OSPODem - kurátorkou bylo matce doporučeno 

lékařské vyšetření Veroniky, kde by mohla být zjištěna příčina nevolností, dále byly 

doporučeny ambulantní konzultace ve Středisku výchovné péče. Po dvou návštěvách 

SVP matka sezení ukončila, Veronika odmítala se jednotlivých sezení účastnit. 

Nechtěla se svěřovat se svými problémy. U Veroniky nadále narůstala absence ve škole 

z důvodu žaludečních nevolností. Absolvovala 3 vyšetření ve fakultní nemocnici, 

dle výsledků se jednalo o zánět žaludeční sliznice. Toto onemocnění nevyžadovalo 

domácí rekonvalescenci, přesto nadále nezletilá odmítala chodit do školy. Neustále 

uváděla stejný důvod – žaludeční nevolnost. Dětská lékařka matce doporučila 

vyšetření na dětské psychiatrii. Závěrem bylo stanoveno, že žaludeční problémy jsou 

psychosomatického původu, nezletilé byla předepsána antidepresiva. Pokud by 

se situace nezlepšila, byl by doporučen dobrovolný pobyt na oddělení dětské 

psychiatrie. Počátkem roku 2010 matka opět kontaktuje OSPOD. Uvedla, 

že s nezletilou si již neví rady, neposlouchá ji, vše vyvrcholilo na Silvestra, kdy nezletilá 

přišla domů až druhý den, aniž by matka řekla, kde a s kým bude. Ve škole stále 

Veronice narůstala neomluvená absence. 

Z těchto důvodu byl za pomoci dětské lékařky a OSPODu - kurátorky domluven 

dobrovolný pobyt v dětské psychiatrické léčebně. Otec byl o celé skutečnosti 

s nezletilou informován, ale do řešení situace se nezapojoval. Po 10 dnech nezletilá 



  57 

z oddělení dětské psychiatrie utekla. Pro nemoc – nachlazení se na psychiatrii již 

nevrátila. V průběhu nemoci nedodržovala léčebný režim, byla viděna venku 

ve společnosti kamarádek. Na základě výše uvedených skutečností podal OSPOD 

k obvodnímu soudu podnět na zahájení řízení o nařízení výchovného opatření. Pobyt 

v dětské psychiatrické léčebně byl opakován, nezletilá se však dopouštěla pravidelných 

útěků. Do školy nechodila, za první pololetí se jí načítalo 326 zameškaných hodin. 

Kurátorkou byla nezletilá pravidelně zvána na výchovné pohovory. Závěry, které byly 

stanoveny, nebyly ze strany Veroniky akceptovány. Rozsudkem obvodního soudu byla 

nad nezletilou nařízena ústavní výchova. Byla umístěna do dětského domova 

se školou. S umístěním se zpočátku velice těžce vyrovnávala, autoritu dospělých – 

personálu DDŠ  však respektovala téměř bez výhrad. S postupem času byla schopna 

za pomoci etopeda a psychologa v zařízení nahlédnout na situaci, kdy pochopila, jaký 

význam má pro ni ukončení povinné školní docházky. Veronika byla pro svoje dobré 

chování a plnění povinností propouštěna k matce na pravidelné víkendové propustky, 

později na dlouhodobé (14 dní u matky, 1 týden v zařízení). Vztah mezi ní a matkou 

se rovněž upevnil, nezletilá si zlepšila i známky, na vysvědčení obdržela vyznamenání. 

Otec se s nezletilou po celou dobu zkontaktoval pouze 2x a to na základě její iniciativy. 

Žádná osobní návštěva však neproběhla. Tuto skutečnost nesla nezletilá Veronika 

velice těžce. 

Po ¾ roku od nařízení ústavní výchovy si matka podala k obvodnímu soudu návrh 

na zrušení ústavní výchovy. V květnu 2011 byla u nezletilé Veroniky zrušena 

rozsudkem obvodního soudu ústavní výchova, nařízen byl soudní dohled. 

V rámci dohledu nezletilá chodí pravidelně na kontroly ke své kurátorce. V současné 

době navštěvuje střední školu, kde je velice spokojená. Po ukončení střední školy 

by chtěla pokračovat ve studiu na vysoké škole. Na vysvědčení 2012/13 měla 

vyznamenání. S matkou vychází dobře, občas si vymění mezi sebou názory, ale hádky 

již neprobíhají tak intenzivně jako v minulosti. Bratr si po dosažení zletilosti našel práci 

a osamostatnil se. Kontakt s otcem neprobíhá. Nezletilá si ani nepřeje, aby ji otec 

v současné době kontaktoval. 

 

2. Kazuistika - Jolana 

Struktura rodiny 



  58 

 

Dítě – Jolana, rok narození 1997 

Rodiče: 

matka – Eliška, nar. 1964 

otec – Karel, nar. 1966, zbaven odpovědnosti k právním úkonům 

Sourozenec: 

bratr – Mikuláš, nar. 1989 

bratr - Josef, nar. 1991 

bratr -  Viktor, nar. 1994 

bratr – Roman, nar. 1999 

bratr – Jakub, nar. 2001 

 

Opatrovnický spis vede OSPOD MČ od roku 1997 v souvislosti s opatrovnickými 

záležitostmi. Oddělení kurátorů převzalo spisovou dokumentaci v roce 2007 

v souvislosti s výchovnými problémy dětí ve škole, především se objevovaly časté 

absence, nespolupráce rodiny se školou. Nezletilá navštěvovala od 1. třídy ZŠ 

praktickou a speciální. První problémy s nezletilou se datují od roku 2010, kdy nezletilá 

Jolana chodila do 6. třídy. Školou byla kurátorka informována o tom, že nezletilá 

je ve škole apatická, zamlklá, zájem o školní práci neprojevuje. Spolužačkám ve škole 

se zmiňovala, že již má přítele, se kterým se pravidelně schází. U nezletilé se začaly 

objevovat první neomluvené absence, které škola řešila pohovorem s matkou, později 

i výchovnou komisí, na kterou byla kurátorka zvána. V době nemoci byla Jolana vídána 

dětmi venku, nedodržovala léčebný režim. S matkou byla celá situace projednávaná 

kurátorkou na OSPODu. Matce byla doporučena ambulantní péče SVP. Matka ač zprvu 

odmítala docházet do této instituce, sdělila, že sama dceru potrestala ostříháním 

vlasů. Nakonec se ale spolu s nezletilou Jolanou účastnila 10 sezení. Situace 

se na základě této terapie ve škole zlepšila, nezletilá neměla žádné neomluvené 

hodiny, přístup k povinnostem a chování k učitelům se rovněž zlepšilo. Tato situace 

však neměla dlouhého trvání. V roce 2011 byl na podnět OSPODu nařízen rozsudkem 

obvodního soudu nad výchovou nezletilé soudní dohled. Nezletilá pro neomluvené 

a zameškané hodiny opakovala ročník, začala pravidelně utíkat z domova za svým 

přítelem, obklopovala se závadovou partou. Další útěku se opakovaly v časovém údobí 
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od listopadu 2011 do konce prosince 2011. Matkou byla pokaždé nahlášena 

na pohřešování. V tomto období proběhl i výslech nezletilé na policii. Nezletilá byla 

vyslechnuta jako poškozená ve věci pohlavního zneužití přítelem, se kterým pobývala 

po celou dobu svých útěků. Následně byla vyslechnuta ve věci krádeže 

ve spolupachatelství. S nezletilou bylo provedeno kurátorkou několik výchovných 

pohovorů. Při nich uváděla, že si není vědoma svého závadového chování, do svého 

přítele je zamilována a chce být s ním. Přítel nezletilé dosáhl věku zletilosti, 

nepracoval, bydlel na ubytovně a byl uživatelem pervitinu.  

Matka u kurátorky sdělila, že si již neví rady s nezletilou, že ji nerespektuje, 

neposlouchá rady od nikoho z rodiny. Matka se rovněž obávala kontaktu dcery 

s přítelem, důvodem byl strach z nechtěného těhotenství. Matce bylo opakovaně 

kurátorkou doporučeno kontaktovat středisko výchovné péče. Na začátku roku 2012 

matka opakovaně vyhledala naše oddělení, uvedla, že nahlásila dceru na policii 

na pohřešování. Ta byla policií nalezena v bytě kamarádky, kde strávila oslavy nového 

roku. Zde konzumovala alkohol. Nezletilá byla na základě předběžného opatření 

umístěna do DDÚ, dobrovolný pobyt v SVD či DDÚ byl pro rodinu po finanční stránce 

nedostupný. V lednu 2012 bylo vydáno obvodní soudem usnesení o předběžném 

opatření, kterým byla nezletilá svěřena do péče dětského diagnostického ústavu. 

Po umístění do zařízení proběhl nezdárný pokus o útěk. Pro opakované zdravotní 

problémy byla nezletilá vyšetřena lékařkou. Vzhledem k tomu, že nezletilá u lékařky 

sdělila, že si ublíží, pokud se bude muset vrátit do DDÚ, byla umístěna na hospitalizaci 

na oddělení dětské psychiatrie ve fakultní nemocnici. Nezletilá se obtížně adaptovala 

s prostředím, později začala se zdravotnickým personálem spolupracovat. Nezletilá 

byla navštěvována kurátorkou, pokaždé jí slíbila, že bude na svém chování pracovat, 

útěky zdůvodňovala především tím, že se jí stýskalo po příteli, uváděla rovněž časté 

hádky s matkou. Ty byly i častou příčinou útěku z domova. Přiznala, že větší autoritou 

je pro ni přítel matky než matka sama. Pro dobré chování byly umožněny za souhlasu 

OSPODu – kurátorky propustky do rodiny. Nezletilá se však po druhé propustce 

nevrátila a následně byla přivezena do nemocnice policií. Nezletilá byla 

hospitalizována na dětské psychiatrii asi půl roku. Pro pravidelné útěky podporované 

matkou, byl pobyt v nemocnici ukončen. 
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Nezletilá byla přemístěna z dětské psychiatrie do kmenového zařízení – do dětského 

diagnostického ústavu. Její útěky byly nadále propojovány s přítelem, do kterého 

dle jejích slov byla zamilovaná. Na útěcích se nezletilá začala dopouštět trestné 

činnosti, o které byla kurátorka informována policií. Nejdříve se jednalo o drobné 

krádeže, posléze se dopouštěla společně s přítelem i loupežných přepadení. Nezletilá 

rovněž začala experimentovat s pervitinem. Při jednom policejním výslechu, kdy byla 

zajištěna policií při krádeži, se vydávala za svoji kamarádku, až kurátorkou byla 

ztotožněna její osoba. Na základě těchto skutečností byla u obvodního soudu nařízena 

nad výchovou nezletilé ústavní výchova, která nenabyla právní moci, protože se matka 

odvolala. Nesouhlasila s nařízením ústavní výchovy, protože byla přesvědčena, že její 

dcera má problémy kvůli příteli, který měl na ni velký vliv. Matka je přesvědčena, 

že pokud se nenařídí nad její výchovou ústavní výchova, dcera se vrátí domů a její 

chování a jednání se změní. Nezletilá pro svoje útěky nemá stále ukončenou povinnou 

školní docházku.  

V současné době se u nezletilé střídá útěk s krátkým pobytem v dětském domově 

se školou. Během předposledního útěku bylo zjištěno těhotenství, které však bylo 

ukončeno z důvodu, že se nevyvíjel plod. Nezletilá po zákroku opět utekla. 

U městského soudu bude probíhat odvolací řízení ve věci nařízené ústavní výchovy. 

Matka bojuje za to, aby u nezletilé nebyla městským soudem potvrzena ústavní 

výchova a nezl. se mohla vrátit do rodinného prostředí. 
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4 Diskuse 

Ve své abslolventské práci jsem se snažila nastínit náplň práce kurátora pro děti 

a mládež, s jakou problematikou se u dětí a mladistvých setkává a jakým způsobem 

ji řeší, jaké postupy může navrhovat a doporučovat. Jako dostupný materiál jsem 

použila odbornou literaturu, právní normy a webové stránky vztahující se k dané 

problematice. 

 

Teotetickou část jsem se snažíla podat jednoduše, obecně, aby byla srozumitelná 

pro čtenáře a pomohla osvětlit náplň práce kurátora pro děti a mládež, co patří 

do jeho kompetencí a o jakou legislativu se opírá. Zmínila jsem se o stěžejním zákoně, 

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

předpisů, který byl novelizován a nabyl účinnosti od 01.01.2013. Pro řadu lidí je práce 

kurátora pro děti a mládež ještě stále neznámou oblastí, často tato pozice je 

spojováná s pojmem a činností sociální pracovnice. 

 

Pro výzkumné šetření jsem použila strukturovaný dotazník, za pomoci kterého jsem 

se snažila odpovědět na hlavní cíl a současně i na stanovené dílčí cíle. První dílčí cíl 

jsem zaměřila na zjištění, kdo je převážně klientem kurátora pro děti a mládež. Druhý 

dílčí cíl měl vymezit poruchy chování u dětí a mládeže a konkrétně je určit. Úkolem 

třetího dílčího cíle bylo zjistit, jaká doporučení a návrhy může dávat kurátor pro děti 

a mládež při řešení daných problémů. Za pomoci dvou kazuistik jsem se snažila nastínit 

roli kurátora pro děti a mládež v praxi, a tak i splnit čtvrtý dílčí cíl. 

 

Ve struktorovaném dotazníku jsem položila šestnáct otázek kurátorům pro děti 

a mládež. Z odpovědí na první otázku vyplývá, že v oblasti sociálně-právní ochrany dětí 

konkrétně na pozici kurátora pro děti a mládež pracují převážně ženy. Stejný závěr 

koresponduje i s Úřadem MČ Praha 5, kde pracuji. Ze své praxe mám však zkušenost, 

že některé děti a mladiství by uvítali v pozici kurátora právě osobu mužského pohlaví 

a to např. v případech, kdy v rodině zcela chybí mužský vzor – otec a dítě či mladistvý 

nenachází pochopení u matky. Dotyčný tak nemá možnost sdělit své problémy 
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a starosti nikomu v rodině, řeší je pak po svém a často protiprávním způsobem. 

Druhou otázku jsem zaměřila na zjištění kolik let pracují respondenti na pozici 

kurátora. Ve všech třech případech vyšlo najevo, že se jedná o přibližně stejné 

procento, tedy cca 35 %, ať už se jedná o dobu do 5 let, do 10 let a 10 a více let. 

 

Ve třetí otázce zodpověděla téměř polovina respondentů, že ve své evidenci mají 

přibližně stejný počet, tedy 50 % nezletilých a 50 % mladistvých. Tento výsledek 

mě překvapil. Předpokládala jsem převahu klientů nezletilých, neboť se stále snižuje 

věk dětí, u kterých se začínají objevovat výchovné problémy. Stále častěji jsou řešeny 

již u dětí na nižším stupni základní školy. V řadě případů se na této skutečnosti podílí 

rozvodovost či rozchody partnerů. 

 

Ve čtvrté otázce odpovědělo 100 % respondentů, že nejčastěji se setkávají u 

nezletilých s problematikou poruch chování. Je zajímavé, že nikdo z respondentů 

neoznačil možnost odpovědi - trestnná činnost. Ze své pracovní zkušenosti mohu 

uvést, že i děti pod 15 let se podílejí na protiprávních skutcích. Často je důvodem to, že 

děti dobře vědí, že jsou do 15 let trestně neodpovědné. 

 

Pátá otázka se dotazovala respondentů na nejčastější problematku u mladistvých. Zde 

se naopak potvrdila převaha trestné činnosti nad poruchami chování. Překvapivé je, že 

rozdíl v procentuální převaze není natolik rozdílný. 55 % respondentů uvádí, že 

u mladistvých řeší problémy s trestnou činností a 45 % respondentů se potýká 

u mladistvých s poruchami chování. Důvodem, proč jsou zmíněny u mladistvých 

poruchy chování, může být to, že dnešní mládež mnohdy na středních školách 

a učilištích záškoluje a ve větší míře konzumuje alkohol. Často se setkáváme i s tím, 

že si nedokončují vzdělání na učilištích a středních školách. 

 

V šesté otázce respondenti odpovídali na otázku, jaké poruchy chování nebo-li 

výchovné problémy jsou nejčastěji řešeny u dětí a mladistvých. Z výsledků vyplývá, 

že děti i mladiství se nejčastěji potýkají s kázeňskými problémy, záškoláctvím 

a alkoholem a to u 48 % respondentů. Ukazuje se, že do popředí se čím dál tím častěji 

dostává problematika alkoholu, se kterou mají zkušenost děti a mládež různého 
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věku. Stále se snižuje věková hranice, kdy dítě přijde do kontaktu s alkoholem. Jsem 

přesvědčena, že je to především díky snadné dostupnosti, ať už se jedná 

o nekontrolovatelná zakoupení v prodejnách potravin či konzumace v restauracích. Je 

překvapivé, že drogy nejsou u respondentů natolik zmiňovány, přestože konzumace 

marihuany je z pohledu mé praxe u dětí a mladistých mnohokrát zmiňována. 

 

Sedmá otázka se vzhahovala na způsoby ukládání výchovných opatření. Ve většině 

případů (83 % dotázaných) respondeti uvedli, že využívají ukládání výchovných 

opatření prostřednictvím podnětu k soudu, 17 % uvedlo, že používají oba dva způsoby 

(jak prostřednictvím správního řízení, tak podáním podnětu k soudu). Ukládání 

výchovných opatření formou správního řízení není natolik využívána. Je otázkou, jak 

se k tomuto stanovisku bude přistupovat právě po novele zákona č. 359/1999 Sb., 

o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, která klade důraz 

na tento postup. 

 

Osmá otázka byla zobecněna na zjištění, zda-li dochází k nápravě u klienta, kterému je 

uloženo výchovné opatření. 59 % respondetů uvedlo, že uložená výchovná opatření 

přináší nápravu, ale nevýznamnou. Z mé praxe vyplývá rovněž tato skutečnost. 

 

Odpovědi na devátou otázku ukázaly, že mezi nejčastěji využívaná výchovná opatření 

u nezletilých a mladistvých je uložení dohledu a využití odborného poradenského 

zařízení. 

 

V desáté otázce uvedla většina respondetů (89 %) přistupuje k podání podnětu 

na nařízení ústavní výchovy k soudu, jestliže výchovná opatření nesplnila svůj účel. 

 

V jedenácté a dvanácté otázce jsem se zaměřila na zjištění, zdali jsou využívány 

pedagogicko-psychologické poradny a speciálně pedagogická centra. Přibližně stejné 

procento (více jak polovina) respondetů v obou případech posílá jednou až třikrát do 

měsíce klienty do poradenského zařízení. 

 

Ve třinácté otázce jsem zjišťovala, jak jsou využívána kurátory pro děti a mládež 
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střediska výchovné péče. Většina dotazovaných do tohoto zařizení posílá 4 a více 

klientů za měsíc.  

 

Ve čtrnácté otázce jsem zjišťovala, jaké možnosti pomoci střediska výchovné péče 

doporučují kurátoři dětem a mladistvým nejčastěji. Nejčastěji, 62 % respondentů 

uvedlo, že využívají ambulantní konzulatace, 17 % respondentů ambulatní konzultace 

+ celoddení péči, 14 % ambulantní konzultace a internántí péči, 7 % respondentů 

všechny 3 možnosti. 

 

Patnáctou otázku jsem pojala tak, aby respondenti obecně zhodnotili, 

zda pedagogicko-psychologické poradenství přínáší klientovi pomoc. Necelá polovina 

dotázaných respondentů zhodnotila pomoc jako významnou pro klienta. Ostatní 

ohodnotili pedagogicko-psychologické poradenství jako pomoc, která není příliš 

významná. 

 

Porovnáme-li otázku č. 8 a č. 15 je z odpovědí respondentů patrné, že pedagogicko-

psychologické poradenství přináší daleko významnější pomoc dětem a mladistvým 

při řešení jejich problémů, než nařízení výchovného opatření. Ze své praxe při vedení 

jednotlivých případů se rovněž přikláním k názoru, že prevence za pomoci 

pedagogicko-psychologického poradenství je velmi důležitá. Často uložené výchovné 

opatření ve formě dohledu nad výchovou dítěte neplní svůj účel spočívající v nápravě 

chování a jednání dětí. Dohled spočívá v pravidelné kontrole dítěte v rodině na základě 

šetření, pohovorů a žádostí na plnění školních povinností ze školy. Všechny informace 

jsou na dožádání soudu předkládány jedenkrát za půl roku. Soud však s těmito 

informacemi dále nepracuje, pouze je zakládá do spisů. Nemám zkušenost, že by sám 

soud z moci úřední zahájil řízení, pokud by zjistil z podaných informací v rámci 

dohledu, že dochází k závažným skutečnostem. Vzhledem k narůstajícím počtům 

případů a k závažnosti jednotlivých případů, není možnost se věnovat intenzivně dítěti, 

které má nařízený dohled. Na druhou stranu se však musím zmínit, že narážím i na 

skutečnost, že pokud je doporučena rodině návštěva střediska výchovné péče a rodič 

není přesvědčen o vhodnosti tohoto zařízení a nepovažuje ho za nezbytnou pomoc, 

přestane do SVP chodit po jedné návštěvě, neboť nevidí smysl této pomoci. Často je 
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rodičům zdůrazňováno, že problém dítěte, nelze vyřešit během dvou či tří sezení. 

K úspěšnému řešení či dokonce vyřešení problému dochází až po větším počtu 

konzultací. U mladistvých narážím i na dobrovolnost při využívání pomoci těchto 

zařízení, kdy kurátor návštěvy SVP považuje za nutnost, ale terapeut uvede, že 

konzultace jsou právě na bázi dobrovolnosti. Řada jedinců pak odmítne docházet na 

tuto péči s tím, že co je dobrovolné, není nutné. Potom je velice těžké hledat další 

možnosti pomoci. Předávání těchto rozdílných informací klientovi je na škodu pomoci 

a je nutné navázání úzké spolupráce mezi kurátorem a SVP již na samém začátku práce 

s klientem. 

 

Poslední šestnáctá otázka byla zaměřena na využití další odborné pomoci. V řadě 

případů byla zmíněna oddělení psychiatrie, nestátní neziskové organizace např. 

nízkoprahová zařízení, Sananim, Lata, Cesta Řevnice a jiné. 

 

Obě kazuistiky byly zaměřené na nezletilé dívky, které se potýkaly během povinné 

školní docházky s poruchami chování. V prvním případě, se ukázalo, že neurovnané 

rodinné prostředí mělo vliv na následné problémy u nezletilé dívky. Dívka odmítala se 

účastnit ambulatních konzultací ve středisku výchovné péče. Nerespektovala 

dobrovolnost preventivních doporučení. Ze strany kurátora muselo být přistoupeno 

k razantnímu opatření ve formě podání podnětu k soudu na nařízení výchovného 

opatření v tomto případě nařízení ústavní výchovy. Toto výchovné opatření 

však splnilo u nezl. svůj účel a nezl. se za pomoci specializovaných odborníků mohla 

vrátit zpět do péče matky a vést řádný život. 

 

Druhá kazuitika nezl. dívky prozatím zůstává otevřená. Po vyčerpání všech možností, 

jak řešit výrazné poruchy chování nezl. navíc později s přidruženou i trestnou činností, 

se nepodařilo chování nezl. nijak napravit či usměrnit. Nezletilá je pravidelně 

na útěcích ze zařízení. Ukáže se teprve, zda-li bude odvolacím soudem potvrzena 

ústavní výchova nad nezletilou či nikoliv.Myslím, si že ikdyž u nezletilé dívky bude 

nařízena ústavní výchova, nebude neralizována právě z jejího dlouhodobého 

zahálčivého způsobu života, ve kterém je podporována z části i matkou. 
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Závěr 

Téma práce jsem nazvala Role kurátora při práci s rizikovými skupinami dětí a mládeže. 

Kurátor pro děti a mládež je odborný pracovník působící na úřadech obce s rozšířenou 

působností. Od 1. 1. 2013 na základě novelizace zákona o sociálně-právní ochraně dětí 

vykonává kurátor pro děti a mládež činnost tzv. sociální kuratelu. 

 

Práce kurátora pro děti a mládež je zajímá především pro svoji rozmanitost. Dětský 

život v průběhu dospívání může být zasažen různými krizovými situacemi a záleží 

na okolnostech, zda je mladý člověk ustojí či nikoliv. Řada dětí a mladistvých přichází 

v těchto případech do kontaktu s pracovníkem, sociálně právní ochrany -  kurátorem 

pro děti a mládež. Na něm pak často spočívá schopnost rozpoznat potenciální 

ohrožení dítěte čí dospívajícího jedince. 

 

V teoretické části jsem se snažila popsat náplň činnosti kurátora pro děti a mládež. 

Vymezila jsem klientelu, kterou se kurátor zabývá - nezletilé děti a mladiství. Práci 

jsem zaměřila i na poruchy chování, které kurátor řeší jak u nezletilé, tak mladistvé 

klientely. Okrajově jsem se zmínila o delikvenci a kriminalitě dětí a mládeže. 

Samozřejmou součástí práce je i právní legislativa, ze které při své práci ochrany práv 

a  oprávněných zámů dítěte, vycházím. 

 

V absolventské práci jsem si stanovila hlavní díl a čtyři dílčí cíle se zaměřením 

na zjištění, jaká je převažující klientela kurátora pro děti a mládež, s jakou 

problematikou přichází do jeho péče, jaké preventivní programy a výchovná opatření 

využívájí kurátoři pro děti a mládež při své práci s dětmi a mladeží a zda jejich využití 

prináší dětskému a mladistvému kliento pomoc při řešení jeho problémů. Pro zjištění 

hlavního cíle jsem použila kvantitativní metodu. Sestavila jsem strukturovaný dotazník 

o 16 otázkách. Cílovou skupinou pro dotazníkové šetření byli zvoleni kurátoři pro děti 

a mládež, pracující na Úřadech MČ hlavního města Prahy. Absolvenstkou práci jsem 

obohatila i o kvalitativní výzkum za použití kazuistik vycházejících z vlastní praxe. 
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Myslím si, že si mi podařilo přiblížit práci kurátora pro děti a mládež, ukázat s jakou 

klientelou pracuje a s jakými problémy se u ní může setkat. Absolvenstká práce 

by mohla sloužit k seznámení s problematikou sociálně-právní ochrany dětí a mohla 

by být návodem či metodikou pro začínající pracovníky na pozici kurátora. Rovněž 

může být zajímavým čtením pro laickou veřejnost zajímající se o problematiku dětí 

a mládeže. 

 

Absolventkou práci bych mohla rozšířit o trestnou činnost nezletilých a mladistvých 

dětí, z jakých rodin vycházejí děti s poruchami chování. Našly by se i další témata, 

o kterých by se dalo psát, protože sociálně-právní ochrana dětí je i díky novele velice 

zajímavá oblast týkající se problematiky dětí. 

Myslím si, že jsem naplnila stanovené cíle své práce. 
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Роль куратора с рисковыми группами детей и молодёжи  

Резюме 

 

К выбору темы моей выпускной работы меня привела моя профессия - куратор за 

детей и молодёжью при отделе социально-правовой защиты детей и молодёжи 

учереждения насилённого пункта с расширенной деятельностью. Тема моей 

выпускной работы называется "Роль куратора с рисковыми группами детей и 

молодёжи". Профессия куратора за детьми и молодёжью интересная особенно 

своей раснообразностью. Задачей куратора узнать бозможную угрозу для 

ребёнка или несовершеннолетнего и обсудить в  общей сложности данную 

ситуацию. 

 

В теоретической части выпускной работы я стремилась описать работу куратора. 

Я опредилила клиентов, которыми куратор занимается. Это касается не только 

детей и несовершеннолетних, но всех членов семьи. Я описала дефекты по 

поведению, которые куратор решает у своих клиентов и также коснулась 

преступной деятельности. Я конечно не забыла коснутьця правового 

законодательства, которое устраивает защиту прав и интересов детей. 

 

Главной целью практической части моей работы я определила обеспечение, 

профилактических программ и воспитательных мероприятий, которые 

используют, кураторы к своей работе с детьми, молодёжью и также, если 

использование этих меропприятий помогает детским и несовершеннолетним 

клиентам при решении их проблем. Для определения главной цельи я 

использовала количественный метод. Я сложила структированную анкету с 

шестнадцатью вопросами. Целевую группу исследования я избрала кураторов на 

учереждениях в Праге. Свою выпускную работу я расширила качественными 

исследованиями из моего трудового опыта. 
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Příloha 1 

Dotazník  

 

Dobrý den, 

jmenuji se Jana Součková a studuji sociální práci na Vyšší odborné škole Mills v 

Čelákovicích. Chtěla bych Vás požádat o vyplnění následujícího dotazníku, který je 

podkladem pro zpracování mé absolventské práce pod názvem – „Role kurátora při 

práci s rizikovými skupinami dětí a mládeže“. Dotazník bude použit pouze pro potřeby 

napsání absolventské práce. Je zaměřen na zjištění, jakou klientelu má v evidenci 

kurátor pro děti a mládež, s jakou problematikou přichází nezletilý a mladistvý do jeho 

péče, jaké preventivní programy a výchovná opatření využívají kurátoři pro děti a 

mládež a zda jejich využití přináší dětskému a mladistvému klientovi pomoc při řešení 

problémů. 

U dotazníku bude zachována anonymita respondentů. 

 

 

1. Uveďte Vaše pohlaví. 

a) muž 

b) žena 

 

2. Kolik let pracujete na pozici kurátora pro děti a mládež? 

a) do 5 let 

b) do 10 let 

c) 10 a víc 

  

3. Která z uvedené klientely ve vaší evidenci převažuje? 

a) nezletilé děti 

b) mladiství 

c) 50% nezletilých a 50% mladistvých 

 

 



 

  

4. S jakou problematikou se častěji setkáváte u nezletilých dětí? 

a) poruchy chování 

b) trestná činnost 

 

5. S jakou problematikou se častěji setkáváte u mladistvých? 

a) poruchy chování  

b) trestná činnost 

 

6. Které z poruch chování neboli výchovných problémů se nejčastěji objevují u 

nezletilých dětí a mladistvých? 

Zaškrtněte maximálně 3 varianty. 

a) kázeňské problémy ve škole 

b) lhaní 

c) záškoláctví 

d) útěky 

e) šikana 

f)alkohol  

g) drogy 

 

7. Využíváte ukládání výchovných opatření dle zákona č. 94/1963 Sb. o rodině při 

řešení poruch chování u nezletilých a mladistvých klientů? 

a) ano, prostřednictvím správního řízení 

b) ano, prostřednictvím podání podnětu k soudu 

 

8. Je viditelná náprava při řešení problému u klienta za použití uložených výchovných 

opatření? 

a) ano, náprava je významná 

b) ano, ale náprava je nevýznamná 

c) ne 

 

9. Které z výchovných opatření využíváte nejčastěji? 

a) napomenutí 



 

  

b) dohled 

c) omezení 

d) uložení odborné poradenské pomoci 

 

10. Podáváte podnět na nařízení ústavní výchovy, pokud uložená výchovná opatření 

nesplnily svůj účel? 

a) ano 

b) ne 

 

11. Využíváte pedagogicko-psychologické poradny? 

a) ano, 1 až 3 doporučení za měsíc 

b) ano, 4 a více doporučení za měsíc 

c) ne 

 

12. Využíváte speciálně pedagogická centra? 

a) ano, 1 až 3 doporučení za měsíc  

b) ano, 4 a více doporučení za měsíc  

c) ne 

 

13. Využíváte střediska výchovné péče? 

a) ano, 1 až 3 doporučení za měsíc  

b) ano, 4 a více doporučení za měsíc 

c) ne 

 

14. Které z možností pomoci střediska výchovné péče využíváte nejčastěji? 

Zaškrtněte maximálně 2 varianty. 

a) ambulantní konzultace 

b) celodenní péče (stacionář) 

d) internátní péče (pobytová) 

 

15. Přináší pedagogicko psychologické poradenství klientovi pomoc při řešení jeho 

problému? 



 

  

a) ano, přináší významnou pomoc  

b) ano, ale pomoc není příliš významná 

c) ne 

 

16. Využíváte jinou odbornou pomoc při řešení klientova problému? Pokud ano, 

jmenujte jakou -  

 ----------------------------------------------------------------------------- 

 

Vyplněný dotazník, prosím, zašlete zpět na emailovou adresu   souck.jana@seznam.cz, 

nejpozději do 20.03.2013 

 

Děkuji za Vaši spolupráci 



 

  

Příloha 2 

Seznam tabulek pro grafové zobrazení 

 

Tabulka č. 1 (graf č. 1) 

Otázka č. 1: Uveďte Vaše pohlaví. 

možnosti odpovědí 
počet 

respondentů 
procenta 

Muž 3 10% 

Žena 26 90% 

Zdroj: vlastní 

 

Tabulka č. 2 (graf č. 2) 

 Otázka č. 2: Kolik let pracujete na pozici kurátora pro děti a mládež? 

možnosti odpovědí 
počet 

respondentů 
procenta 

Do 5 let 10 35% 

Do 10 let 10 35% 

10 a více 9 30% 

Zdroj: vlastní 

 

Tabulka č. 3 (graf č. 3) 

Otázka č. 3: Která z uvedené klientely ve vaší evidenci převažuje? 

možnosti odpovědí 
počet 

respondentů 
procenta 

Nezletilé děti  5 17% 

Mladiství 8 28% 

50% nezletilých a 50% mladistvých 16 55% 

Zdroj: vlastní 

 

 



 

  

Tabulka č. 4 (graf č. 4) 

Otázka č. 4: S jakou problematikou se nejčastěji setkáváme u nezletilých dětí? 

možnosti odpovědí 
počet 

respondentů 
procenta 

poruchy chování 29 100% 

trestná činnost 0 0% 

Zdroj: vlastní 

 

Tabulka č. 5 (graf č. 5) 

Otázka č. 5: S jakou problematikou se nejčastěji setkáváme u mladistvých? 

možnosti odpovědí 
počet 

respondentů 
procenta 

poruchy chování  13 45% 

trestná činnost 16 55% 

Zdroj: vlastní 

 

Tabulka č. 6 (graf č. 6) 

Otázka č. 6: Které z poruch chování neboli výchovných problémů se nejčastěji 

objevují u nezletilých dětí a mladistvých? Zaškrtněte maximálně 3 varianty. 

možnosti odpovědí 
počet 

respondentů 
procenta 

kázeňské problémy ve škole +záškoláctví + alkohol  14 48% 

kázeňské problémy ve škole + záškoláctví 2 7% 

kázeňské problémy ve škole +záškoláctví + alkohol + drogy 3 10% 

kázeňské problémy ve škole + záškoláctví + lhaní 2 7% 

Záškoláctví + alkohol + drogy 1 3% 

útěky + šikana + alkohol 1 3% 

kázeňské problémy ve škole +záškoláctví + šikana 1 3% 

kázeňské problémy ve škole + záškoláctví + útěky 2 7% 

Záškoláctví + útěky + alkohol 2 7% 

kázeňské problémy ve škole + šikana + útěky 1 3% 

Zdroj: vlastní 

 

 



 

  

Tabulka č. 7 (graf č. 7) 

Otázka č. 7: Využíváte ukládání výchovných opatření dle zákona č. 359/1999 Sb., o 

sociálně–právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, při řešení poruch 

chování u nezletilých a mladistvých klientů? 

možnosti odpovědí 
počet 

respondentů 
procento 

ano, prostřednictvím správního řízení 0 0% 

ano, prostřednictvím podání podnětu k soudu 24 83% 

prostřednictvím správního řízení i podnětu k soudu 5 17% 

Zdroj: vlastní 

 

Tabulka č. 8 (graf č. 8) 

Otázka č. 8: Je viditelná náprava při řešení problémů klienta za použití uložených 

výchovných opatření? 

možnosti odpovědí 
počet 

respondentů 
procenta 

ano, náprava je významná 8 27% 

ano, ale náprava je nevýznamná 17 59% 

Ne 4 14% 

Zdroj: vlastní 

 

Otázka č. 9 (graf č. 9) 

Otázka č. 9: Která z výchovných opatření využíváte nejčastěji? 

možnosti odpovědí 
počet 

respondentů 
procenta 

Dohled 5 17% 

uložení odborné poradenské pomoci  2 7% 

dohled + uložení odborné poradenské pomoci 19 66% 

napomenutí + dohled 2 7% 

dohled + omezení 1 3% 

Zdroj: vlastní zpracování 



 

  

Tabulka č. 10 (graf č. 10) 

Otázka č. 10: Podáváte podnět na nařízení ústavní výchovy, pokud uložená výchovná 

opatření nesplnila svůj účel? 

možnosti odpovědí 
počet 

respondentů 
procenta 

ano  26 89% 

Ne 3 11% 

Zdroj: vlastní 

 

Tabulka č. 11 (graf č. 11) 

Otázka č. 11: Využíváte pedagogicko-psychologické poradny? 

možnosti odpovědí 
počet 

respondentů 
procenta 

ano, 1 až 3 doporučení za měsíc 20 69% 

ano, 4 a více doporučení za měsíc 5 17% 

Ne 4 14% 

Zdroj: vlastní 

 

Tabulka č. 12 (graf č. 12) 

Otázka č. 12: Využíváte speciálně pedagogická centra? 

možnosti odpovědí 
počet 

respondentů 
procenta 

ano, 1 až 3 doporučení za měsíc 18 62% 

ano, 4 a více doporučení za měsíc 5 17% 

Ne 6 21% 

Zdroj: vlastní 

 

 

 

 

 

 



 

  

Tabulka č. 13 (graf č. 13) 

Otázka č. 13: Využíváte střediska výchovné péče? 

možnosti odpovědí 
počet 

respondentů 
procento  

ano, 1 až 3 doporučení za měsíc 8 28% 

ano, 4 a více doporučení za měsíc 21 72% 

Ne 0 0% 

Zdroj: vlastní 

 

Tabulka č. 14 (graf č. 14) 

Otázka č. 14: Které z možností pomoci střediska výchovné péče využíváte nejčastěji? 

možnosti odpovědí 
počet 

respondentů 
procenta 

ambulantní konzultace 18 62% 

ambulantní konzultace + celodenní péče + internátní 
péče 

2 7% 

ambulantní konzultace + internátní péče 4 14% 

ambulantní konzultace + celodenní péče 5 17% 

Zdroj: vlastní 

 

Tabulka č. 15 (graf č. 15) 

Otázka č. 15: Přináší pedagogicko-psychologické poradenství klientovi pomoc při 

řešení jeho problému? 

možnosti odpovědí 
počet 

respondentů  
procenta 

ano, přináší významnou pomoc 14 49% 

ano, ale pomoc není příliš významná 12 40% 

Ne 3 11% 

Zdroj: vlastní 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


