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Úvod  

Jako téma své absolventské práce jsem si zvolila „Problémy klienta z pohledu sociálně 

právní ochrany dětí“. Tuto problematiku jsem si vybrala, protože na Oddělení sociálně 

právní ochrany pracuji již řadu let. Jsem přesvědčena, že práce sociálního pracovníka 

v této oblasti je velmi zajímavá, různorodá, náročná a veřejností nedoceněná. Tuto 

práci přiblížím a popíši v teoretické části své absolventské práce. Zaměřím se na to, 

jaká je práce s rodinou, co všechno to obnáší, s jakými se setkávám klienty a jaké jsou 

jejich konkrétní problémy. Chtěla bych ukázat, že klientem Oddělení sociálně právní 

ochrany se může stát v podstatě každý, kdo má nezletilé děti. Mohou to být lidé 

sociálně slabí, bez práce, rodiče alkoholici, rodiče, kteří zanedbávají péči o své děti, ale 

i rodiče, kteří se o své děti vzorně starají, ale přestali si spolu z nějakého důvodu 

rozumět a výchovu jejich dětí musí vyřešit soud. S každým klientem je nutné jednat 

individuálně, s taktem a empatií. V některých případech to však vyžaduje velké 

sebeovládání. 

 

 Cílem praktické části je zjistit příčiny rozpadu rodin. Například jak přispívá k rozpadu 

rodiny neutěšená ekonomická situace, obavy ze ztráty zaměstnání, nezaměstnanost, 

různé závislosti. V dnešní době jsou lidé často vystaveni takovým tlakům a nárokům, 

které nejsou schopni psychicky ustát a tuto psychickou nepohodu si přenášejí 

do vlastní rodiny. Děti, které by měli chránit a starat se o ně, se stávají rukojmími 

rodičů, mají se rozhodovat, s kým budou žít, jsou podrobovány náročným pohovorům, 

psychologickým testům, jsou někdy nuceny postavit se na stranu jednoho z rodičů 

a převzít roli dospělého. Tento cíl naplním pomoci kazuistik a rozhovorů a ukážu, že nic 

není černé nebo bílé, každý má svou pravdu a někdy je pro sociálního pracovníka velmi 

těžké se v  problematice zorientovat.  
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1 Cíl absolventské práce 

1.1 Hlavní cíl: 

Zmapovat a popsat práci sociálního pracovníka na  Oddělení sociálně  právní ochrany, 

zjistit, jaké jsou příčiny rozpadu rodin. 

1.2 Dílčí cíle 

Zjistit s jakými pracuje pracovník sociálně-právní ochrany převážně klienty, přiblížit 

jeho práci, popsat práci s rodinou. 
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2 Teoretická část 

 

2.1 Legislativa v sociálně-právní ochraně  

Sociálně-právní ochrana dětí, jako odvětví veřejného práva, má v České republice svoji 

dlouholetou tradici. Představuje zajištění práva dítěte na život, jeho příznivý vývoj, na 

rodičovskou péči a život v rodině. Ochrana dítěte je široký pojem a zahrnuje ochranu 

rozsáhlého souboru práv a oprávněných zájmů dítěte. Česká právní úprava však 

vychází mimo jiné i z mezinárodních úmluv. Úmluva o právech dítěte je nejvýznamnější 

právní dokument v oblasti dětských práv. Úmluva byla ČSFR ratifikována v roce 1991 

a následně byla převzata ČR (zákon č. 104/91 Sb.) Úmluva deklaruje pomoc státu dítěti 

a rodině v tíživé životní situaci. Vytváří právní rámec pro prevenci zanedbávání dítěte. 

[http://www.mpsv.cz/cs/7242] 

 

 Listina základních práv a svobod, (ústavní zákon č. 2/1993 Sb.), je součástí ústavního 

pořádku. Základní lidská práva týkající se ohrožených dětí jsou uvedena ve druhé 

hlavě, prvním oddílu a dále v hlavě čtvrté. Podle článku 32 je rodičovství a rodina pod 

ochranou zákona, zároveň je zaručena zvláštní ochrana dětem a mladistvým. Dále 

dokumenty přijaté Haagskou konferencí o mezinárodním právu soukromém obsahující 

rodinně-právní úpravy. Úmluvu o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů 

dětí, Úmluvu o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení a též Úmluvu 

o uznávání a výkonu rozhodnutí o vyživovací povinnosti. Deklarace práv dítěte, přijatá 

20. listopadu 1959 a Úmluva o právech dítěte přijatá v roce 1989, deklarují rodinu jako 

základní jednotku společnosti a přirozené prostředí pro růst a blaho všech svých členů 

a zejména dětí, které musí mít nárok na potřebnou ochranu a takovou pomoc, aby 

mohla plnit svou úlohu. Zákony respektují jeden ze základních principů fungování 

rodiny, a to právo a povinnost rodičů společně vychovávat a pečovat o děti, a pokud je 

toho třeba, požadovat pomoc. Problematiku sociálně-právní ochrany dětí v České 

republice upravuje zejména zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ve  

znění pozdějších předpisů, který byl novelizován zákonem č. 401/2012 Sb. s účinností 

od 1. 1. 2013. (Dále jen zákon o sociálně právní ochraně dětí). Dalším významným 
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zákonem, který se částečně týká sociálně-právní ochrany je zákon č. 94/1963 Sb., 

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

základních institutů rodinných vztahů. Rodičovská zodpovědnost může být omezena 

výchovnými opatřeními soudu. Soud může nařídit svěření dítěte do výchovy jiné 

fyzické osoby než rodiče, do pěstounské péče, může nařídit ústavní výchovu nebo 

ochrannou výchovu. [BECHYŇOVÁ, KONVIČKOVÁ, 2008] 

 

Dalším zákonem je zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech, mládeže a zákon 

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

 

Trestní zákoník vymezuje ochranu nezletilého dítěte. Jedná se o zanedbání povinné 

výživy. Rodiče si neplní svoji vyživovací povinnost k dítěti. Obsahem vyživovací 

povinnost není pouze výživa dítěte, ale například i jeho bydlení. Dalším trestným 

činem je ohrožování výchovy mládeže.  Nejčastěji se to týká rodičů, které své děti 

neposílají delší dobu do školy, nevěnují jim potřebnou péči.  

[BECHYŇOVÁ, KONVIČKOVÁ, 2008] 

 

Zákon 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně definuje a vymezuje v § 1 sociálně-

právní ochranu. Sociálně-právní ochranou dětí (dále jen "sociálně-právní ochrana“) se 

rozumí zejména  

a) ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu,  

b) ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění,  

c) působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny, 

d) zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být trvale 

nebo dočasně vychováváno ve vlastní rodině.  

V dalších paragrafech zákon mimo jiné určuje, komu sociálně-právní ochrana náleží 

a do ji vykonává. 
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2.2 Historie sociálně-právní ochrany 

Zpočátku se legislativa soustředila především na ochranu majetku. Koncem 18. století 

se začala prosazovat myšlenka, že období dětství potřebuje zvláštní ochranu, avšak 

o potřebě zákonných norem chránících děti před fyzickými tresty a sexuálnímu 

zneužívání společnost vůbec neuvažovala. Fenomén špatného zacházení s dětmi se 

začal systematicky zkoumat a popisovat až v šedesátých letech dvacátého století. 

Jednotlivé státy pak začaly modifikovat své systémy sociálního zabezpečení a ochrany 

dětí ve prospěch včasné identifikace ohrožených dětí a tvorby účinných intervenčních 

strategií. Pozornost byla věnována i příčinám nevhodné nebo nedostatečné péči 

o děti. V historii bylo týrání a zneužívání dětí vždy soukromou záležitostí, která nebyla 

veřejností uznávána jako společenské zlo. [PEMOVÁ, PTÁČEK, 2012] 

 

 Sociálně-právní ochrana dětí byla v Čechách institucionalizována v roce 1863. Tehdy 

byl přijat říšský zákon domovský č. 105 říšského zákoníku, který vymezoval péči 

a výživu a výchovu chudých dětí, ale i zanedbaných dětí v zařízení určených pro jejich 

nápravu. Výkon sociálně-právní ochrany zajišťovaly na své náklady obce. Po první 

světové válce přešly některé povinnosti na okresní a zemská ústředí pro mládež, která 

působila omezeně i v době druhé světové války. Po válce v padesátých letech 

dvacátého století se jednalo o výkon hromadného poručenství a opatrovnictví. Děti, 

které bylo třeba umístit mimo rodinu, se zásadně umísťovaly do kolektivního zařízení. 

Sociálně-právní ochrana byla začleněna nejprve pod Ministerstvo spravedlnosti, když 

došlo ke zřízení Ministerstva práce a sociálních věcí, byla včleněna do jeho působnosti, 

kam spadá dodnes. Velkou změnu přinesl až zákon o sociálně právní ochraně.  

[zdroj: wilkipedia] 

 

2.3 Osobnost a kompetence sociálního pracovníka 

Kompetence sociálního pracovníka určují zákony a dále instituce, ve kterých pracuje. 

Jiné kompetence má, když je jeho práce zaměřena na děti, jiné na staré občany, 

bezdomovce apod. Profese sociálního pracovníka je jedním z pozitivních důsledků 
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zájmu společnosti o potřeby jednotlivce. Smyslem sociální práce je podpora sociálních 

změn v životě klienta. 

Sociálně-právní ochrana dětí je projevem společenské odpovědnosti státu za ochranu 

a péči o slabší a potřebné. [PEMOVÁ, PTÁČEK, 2012, s. 67] 

 

Práce Oddělení sociálně právní ochrany dětí (dále OSPOD), kombinuje prvky kontroly 

a podpory. Je to orgán veřejné správy nadaný právy a povinnostmi vyplývajícími 

ze zákona.  

 

Specifikem sociální práce je požadavek osobního nasazení pracovníků při řešení 

problémů jejich klientů. Princip kontrolovatelného osobního zaujetí spolu s požadavkem 

hodnotové neutrality kladou značné nároky na emocionální rovnováhu a výkonovou 

výdrž sociálních pracovníků. [ŘEZNÍČEK, 2000, s. 19] 

 

Úspěšný vztah sociálního pracovníka a klienta předpokládá ze strany sociálního 

pracovníka vlastnosti jako je vřelost, empatie a opravdovost. Dalšími předpoklady 

k výkonu povolání sociálního pracovníka je tvořivost a flexibilní důraznost. Dále se 

zdůrazňuje respektování lidských práv, smysl pro sociální spravedlnost, respektování 

osobní svobody a uznávání zásady svobodného rozhodování klientů. [ŘEZNÍČEK, 2000] 

 

Práci oddělení sociálně-právní ochrany dětí (dále OSPD), upravuje zákon o sociálně-

právní ochraně dětí. Je rovněž zaměřena na poradenství. Cílovou skupinou, na kterou 

se vztahuje sociálně-právní ochrana, upravuje § 6 zákona o sociálně-právní ochraně 

359/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

  

Pracovníci sociálně-právní ochrany jsou povinni chránit veškeré zájmy, život a zdraví 

nezletilého dítěte. Mohou provádět bez souhlasu rodičů sociální šetření v místě 

bydliště rodiny, dotazovat se na dítě u lékaře, ve škole, ve školce. Podává k soudu 

návrhy na konkrétní opatření, například na nařízení dohledu, předběžné opatření, 

návrh na nařízení ústavní výchovy, omezení nebo zbavení rodičovské zodpovědnosti. 
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Rovněž sleduje v rámci práce s rodinou plnění soudních nařízení.  

[BECHYŇOVÁ, KONVIČKOVÁ, 2008] 

 

 Oddělení sociálně-právní ochrany disponuje odborníky v oblasti ochrany dětí. Každý 

sociální pracovník na OSPODu disponuje osobní autoritou, která vychází z jeho 

zkušeností, odbornosti. Je potřeba od sebe oddělit pojmy moc a pravomoc.  Moc 

znamená kontrolovat životy jiných, pravomoc je odvozena od zákonného práva. 

[PEMOVÁ, PTÁČEK, 2012] 

 

 Je nutné, aby sociální pracovník měl komunikační dovednosti, schopnost empatie, 

přirozený takt, citlivost, pravdomluvnost. Podmínkou profesionalizace sociální práce je 

vzdělání pracovníků podle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách. Předpoklady 

pro výkon povolání sociálního pracovníka jsou uvedeny v hlavě I tohoto zákona 

v paragrafu 109: sociální pracovník vykonává sociální šetření, zabezpečuje sociální 

agendy včetně řešení sociálně právních problémů v zařízeních poskytujících služby 

sociální péče, sociálně právní poradenství, analytickou, metodickou a koncepční 

činnost v sociální oblasti, odborné činnosti v zařízeních poskytujících služby sociální 

prevence, depistážní činnost, poskytování krizové pomoci, sociální poradenství 

a sociální rehabilitace. 

 

V § 110 definuje zákon předpoklady k výkonu povolání sociálního pracovníka: je to 

způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, zdravotní způsobilost a odborná 

způsobilost podle tohoto zákona. 

 

V § 110 odstavec 4) zákon definuje odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálního 

pracovníka: 

a) vyšší odborné vzdělání získané absolvováním vzdělávacího programu 

akreditovaného podle zvláštního právního předpisu v oborech vzdělání zaměřených 

na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární 

práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost, 
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b) vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském, magisterském nebo 

doktorském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální 

pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku, 

akreditovaném podle zvláštního právního předpisu. 

 

Hlava II tohoto zákona upravuje další vzdělávání sociálního pracovníka v § 111.  

Sociální pracovník má určenou od svého zaměstnavatele náplň práce, kterou 

je oprávněn vykonávat. Náplň práce sociálního pracovníka na OSPODu je zajišťování 

sociálně právní ochrany dětí a mládeže. Podstatnou částí náplně práce je kromě 

kolizního opatrovnictví sociálně-právní ochrana dětí a mládeže. Plnění těchto úkolů 

vyplývá ze zákona o sociálně právní ochraně dětí, sociálního zabezpečení, zákona 

o životním minimu a dalších právních předpisů s tím souvisejících.   

 

2.3.1 Náplň práce sociálního pracovníka na Oddělení sociálně-právní 

ochrany 

Na úseku terénní práce vykonává funkci kolizního opatrovníka nezletilých dětí 

� provádí dohled nad nezletilými dětmi 

� zajišťuje sociálně právní poradenství manželům, rodičům a dětem, těhotným 

ženám v otázkách, které se týkají manželských a rodinných vztahů, výchovy 

dětí, určení otcovství, poskytuje pomoc při uplatňování práv a právem 

chráněných zájmů těchto občanů 

� vyhledává rodiny s nezaopatřenými dětmi žijícími v nepříznivých životních 

poměrech, děti, jejichž rodiče či jiné osoby odpovědné za jejich výchovu neplní 

své povinnosti a ohrožují či narušují jejich výchovu a působí k odstranění příčin 

a důsledků těchto nedostatků 

� vyhledává děti vhodné k osvojení a ke svěření do pěstounské péče a občany, 

kteří by se mohli stát osvojiteli či pěstouny, prověřuje, zda tito občané 

způsobem svého života a života své rodiny poskytují záruky, že dítě budou 

vychovávat k jeho prospěchu 

� sleduje vývoj dětí, které byly umístěny do výchovy jiných osob než rodičů 
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� spolupracuje se soudy, notáři, na jejich žádost podává zprávy potřebné 

pro rozhodování o výchově a výživě dětí 

� navrhuje omezení, popř. zbavení rodičovské zodpovědnosti, návrhy 

na výchovné opatření, předběžná opatření podle § 76 a) OSŘ 

� zprostředkovává umístění dětí do ústavů 

� jedenkrát za čtvrt roku provádí kontrolu dětí v dětských domovech 

� účastní se soudního jednání ve věcech výchovy a výživy nezletilých, řízení 

před notářem ve věci dědictví nezletilých, jejich schválení u soudů, jednání 

ohledně změn příjmení, styku s rodiči, náhradní rodinné péče 

� rozhoduje o umístění dítěte do náhradní výchovy předadopční, 

předpěstounská péče, nahrazující výchovu rodičů na dobu, než rozhodne soud 

� provádí výběr klientů pro umístění do azylových bytů (domů) 

� spolupracuje se školami, zdravotnickými zařízeními a dalšími organizacemi 

a orgány 

� provádí šetření v rodině, bydlišti dítěte a škole, dále ve zdravotnickém zařízení 

� spolupracuje s jinými státními orgány a úřady 

� provádí pohovory s dětmi 

� podává podněty na zahájení trestního stíhání rodičů (osob odpovědných 

za výchovu dítěte), při podezření na spáchání trestného činu proti dítěti 

� po pracovní době slouží pohotovost v rámci podání návrhů na předběžná 

opatření, výslechů nezletilých  

� dle zákona o sociálně-právní ochraně vydává správní rozhodnutí o napomenutí, 

uložení povinnosti, omezení, dohledu, předpěstounské a předadopční péči  

� vykonává činnosti v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně právní 

ochraně dětí ve znění pozdějších předpisů, plní další úkoly uložené vedoucím 

odboru v rámci svého pracovního zařazení 

� pořádá případové konference 
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2.4 Klienti Oddělení sociálně-právní ochrany 

Rodina je instituce, kterou formuje civilizace, kultura i společnost. Tradiční slogan, že 

rodina je základem společnosti, má v každé společnosti jiný význam. Ve všech známých 

společnostech je rodina hlavním činitelem socializace čili tvorby společnosti 

z nedospělých jedinců. [MATOUŠEK, PAZLAROVÁ, 2010, s. 13] 

 

Profese sociální pracovníka je jedním z pozitivních důsledků zájmu společnosti 

o potřeby jednotlivce, jeho ochrany podpory, o nutnost vyjednávání vztahů mezi 

různými společenskými skupinami a snahu o sociální blaho. Smyslem sociální práce je 

podpora sociálních změn v životě klienta. [PEMOVÁ, PTÁČEK, 2012, s. 11] 

 

Založení rodiny nebylo do 19. století individuální volbou. Nové rodiny se zakládaly 

z různých důvodů. Bylo to například kvůli zájmům orientačních rodin, z nichž manželé 

pocházeli. Ve středověku byl k založení rodiny potřebný souhlas vrchnosti. Až teprve 

lidé moderní doby začali brát osud do svých rukou. Rozhodovali sami o tom, s kým 

uzavřou manželství a kolik budou mít dětí. Podobu rodiny formoval vstup žen na trh 

práce a rozšíření antikoncepce. Rodiny postmoderní doby jsou zakládány kvůli 

uspokojování citových potřeb partnerů (nikoli dětí!). [Matoušek a kol., 2003, s. 181] 

City představují křehké pouto, a proto se rodina stala křehkou institucí. Současný 

výzkum ukazuje, že lidé jsou biologicky naprogramovaní na intenzivní erotický zájem 

o druhého partnera na dobu 3 – 4 let. Je to doba, kterou matka v předcivilizovaných 

společnostech potřebovala podporu otce dítěte. Statistiky ukazují, že k první vlně 

rozvodů dochází právě po tomto období. Manželské chování je někdy nazýváno jako 

sériová monogamie. Změny v chování lidí v západních společnostech nejsou projevem 

všeobecného úpadku. Tyto změny jsou důsledkem změn v celé společnosti. Neexistuje 

způsob, jak navrátit časy soudržných rodin, kdy se rodiče nerozváděli, měli hodně dětí 

a pečovali o své staré a nemocné členy. Tento ideál je zakotven v nevolnictví, 

povinném katolictví, podřízenosti svobodných dospělých dětí svým rodičům, v absenci 

pomoci státu.  Rodina přes všechno zůstává nenahraditelnou a unikátní institucí. Je to 

základní jednotka lidské společnosti. Výchova dítěte se realizuje v rodině a pro dítě je 

nenahraditelná. Rodina je zdrojem podpory pro svoje členy, kteří se dostali do nesnází, 
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i když v naší soudobé společnosti přebral velkou část zodpovědnosti stát. Člověk si 

přenáší soubor očekávání z původní rodiny, ve které vyrůstal, do rodiny, kterou sám 

založil. V nové rodině mohou být dětská traumata oživována, nebo korigována. Jedním 

z prvořadých zájmů dítěte je vyrůstat ve funkční rodině. Posoudit kvalifikovaně stav 

rodiny je pro sociálního pracovníka OSPODu nesnadné. Aby práce s problémovými 

rodinami byla soustavná, bylo by třeba, aby na jednoho kvalifikovaného pracovníka 

připadalo maximálně 4 - 6 rodin a aby se s nimi mohl pracovník zabývat po dobu 

několika měsíců. K takovéto práci s rodinou nejsou v České republice vytvořeny 

podmínky. [Matoušek a kol., 2003] 

 

Sociálně-právní ochrana dětí je projevem společenské odpovědnosti státu za ochranu 

a péči o slabší a potřebné. [PEMOVÁ, PTÁČEK, 2012, s. 11] 

Sociálně - právní ochrana spočívá v ochraně zájmů nezletilých dětí. Oddělení sociálně-

právní ochrany na úřadech pracuje s rodinami, kde mají nezletilé děti. Zaměřuje se na 

ohrožené děti, které žijí ve své biologické rodině, ale i v náhradní rodinné péči. Pojem 

biologická rodina znamená, že alespoň jeden z rodičů je biologickým rodičem dítěte. 

Rodičovské chování je instinktivní, vrozené. Projevem instinktivního chování je 

například interakce mezi rodičem a malým dítětem. 

 

Pojem rodina není jednoznačně definovaný. Existují různá rodinná soužití, jejichž 

jádrem jsou citové vazby. V současnosti existuje souběžně množství forem rodinného 

soužití. V naší civilizaci má rodina zejména tyto funkce: výchova dětí, ekonomická 

podpora všech členů rodiny, vztahová podpora dospělých lidí. 

 

2.4.1   Problémy v rodinách ohrožených chudobou 

OSPOD často řeší problémy v rodinách ohrožených chudobou. Zdrojem chudoby je 

nezaměstnanost, nízký příjem, nízké vzdělání a nedostatečná úroveň vlastněných 

zdrojů. Chudoba má nepříznivý vliv na děti. Je u nich větší pravděpodobnost, že se 

narodí předčasně, s nižší porodní váhou, zdravotními komplikacemi, dochází u nich 

častěji k úrazům, prožijí častěji nějakou traumatizující událost. U větších dětí se 

projevují psychické problémy, dosahují horších školních výsledků apod. U adolescentů 
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je zvýšené riziko delikvence.  Není jednoduché úplně odlišit vliv sociálně 

ekonomického statutu od dalších vlivů jako je příslušnost k minoritě, psychické, 

zdravotní problémy v rodině. Je zdůrazňován také vliv stresu, který charakterizuje 

chudé rodiny. [MATOUŠEK, PAZLAROVÁ, 2010] 

 

 V současnosti je dalším velkým problémem zadluženost rodin. Je mnoho chudých 

rodin, které neodolají nabízeným úvěrům, které vypadají zpočátku výhodně, ale 

později nejsou schopni je splácet. Berou si půjčky na spotřební zboží, dovolenou, 

vánoční dárky. Aby půjčku mohli splatit, berou si na to další půjčku, která je pro ně 

zdánlivě výhodná. Padají do tzv. dluhové pasti. Jsou v situaci, kdy neplatí ani poplatky 

za bydlení, což má za následek jejich další zadlužení a následné vystěhování. Rodiny 

končí na ubytovnách, v azylových domech, děti jsou umísťovány na dobrovolné pobyty 

do Klokánků a do dalších zařízení. Je alarmující, že tato zařízení v Praze začínají být 

přeplněná. Chybí i krizová lůžka, kam by bylo možné dítě umístit bez rozhodnutí 

soudu. 

 

2.4.2 Pomoc při řešení sporů v otázkách výchovy a rodičovství 

Obec s rozšířenou působností, konkrétně Oddělení sociálně-právní ochrany, je 

zpravidla ustanovena kolizním opatrovníkem při jednání soudu ohledně nezletilých 

dětí. Kolizní opatrovnictví spočívá nejenom v zastupování nezletilých dětí u soudu 

a hájení jejich zájmů přímo při soudním jednání, ale často i vypracování podrobné 

zprávy o rodině. Někdy je třeba navštívit rodinu v místě bydliště, zjistit názor 

nezletilých dětí, vyžádat si zprávu ze školy, školky a od lékaře. Podle zákona o rodině 

93/1964 Sb. náleží rodičovská zodpovědnost oběma rodičům a oba rodiče mají také 

právo svoje děti vychovávat. Realizace tohoto práva se však dost často stává velmi 

obtížnou v případě, kdy se rodiče rozejdou a přestanou sdílet společnou domácnost. 

Mnoho rodičů se na všem ohledně svých dětí dohodne. Uvědomují si, že to, že se oni 

dva rozešli, neznamená to, že děti tím ztratily druhého rodiče. Takoví rodiče mívají 

sepsanou dohodu k soudu, kde je určeno, kdo bude mít děti v péči a jaké bude 

dostávat výživné. Styk s dětmi není potřeba stanovit soudem. Takoví klienti přijdou 

na OSPOD jednou, někdy vůbec ne, soud schválí jejich dohodu, která je ku prospěchu 
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dítěte a většinou už není nutné, aby se o jejich děti jakkoliv zajímal orgán sociálně-

právní ochrany. Jsou ale i rodiče, a není jich málo, kteří se dohodnout nedokáží. Jsou 

natolik zahlceni nenávistí k sobě navzájem, že ztrácejí soudnost a dítě používají jako 

zbraň proti sobě. S dítětem manipulují, pomlouvají před ním druhého rodiče, uplácejí 

ho dárky, mnohdy ho i citově vydírají. Jsou to rodiče, kteří se stávají častými 

návštěvníky OSPODu a to jak dobrovolnými, tak nedobrovolnými. V těchto případech 

u soudu probíhají dlouhodobé spory o dítě a rodičovský styk. Jejich případ je 

projednáván soudy na různých úrovních. Pracovníci OSPODu se snaží s rodinou 

pracovat. Pokoušejí se je přimět, aby se dohodli. Posílají je do poradenských zařízení, 

kde je s nimi pracováno, dělají pohovory s dětmi.  

 

2.4.3 Pohovory s dětmi 

Úmluva o právech dítěte říká, že dítě má mít možnost být slyšeno v každém soudním 

nebo správním řízení, které se ho dotýká. Dítěti, které je schopno formulovat své 

názory je nutné věnovat patřičnou pozornost a k jeho názorům přihlížet a vzít je 

v úvahu.  Soudy neustále požadují výslech dítěte od orgánu sociálně-právní ochrany, 

i když Občanský soudní řád soudem jasně postup stanoví. Podle ustanovení § 100 odst. 

4 o. s. ř., by soudy měly zjistit názor dítěte vždy osobním pohovorem a pouze 

výjimečně prostřednictvím orgánu sociálně-právní ochrany. Postup OPOD při zjišťování 

názoru dítěte je upraven v § 8 odst. 2 a 3 zákona o sociálně-právní ochraně. Pracovníci 

OSPOD jsou povinni při pohovorech nejen zjišťovat názor dítěte, ale poskytovat mu 

vhodným způsobem informace o příslušném soudním nebo správním řízení. Rovněž 

musí přihlížet i k přáním a pocitům dítěte. Není přesně daný věk, kdy je možné 

zjišťovat názor dítěte. Záleží na duševní a rozumové vyspělosti dítěte. Je nutná úzká 

spolupráce orgánů sociálně-právní ochrany a soudů.  Prvořadým hlediskem obou 

těchto institucí by měla být minimální traumatizace dítěte.  

[NOVOTNÁ, V. Ještě jednou ke slyšení dítěte. Právo a rodina. 2012, č. 10, s. 9 – 11.] 
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2.4.4 Součinnost rodičů 

Rodiče někdy spolupráci odmítají. V případě odmítnutí návštěvy poradenského 

zařízení je v kompetenci OSPODu zahájit správní řízení a tuto návštěvu jim nařídit 

rozhodnutím podle § 12 zákona o sociálně-právní ochraně č. 359/99 Sb. Stane se, že se 

situace natolik vyhrotí, že je dítě nutné umístit na neutrální půdu. Jedná se 

o psychiatrickou léčebnu, pobyt v zařízení Fondu ohrožených dětí Klokánek apod. Tato 

metoda je velice drastická a využívá se v opravdu krajním případě, kdy psychický vývoj 

dítěte je vážně ohrožen. Zde může dojít ke zklidnění dítěte, které se dostane 

z traumatizujícího prostředí u matky, nebo otce a získá od situace v rodině odstup. 

V zařízení je s ním pracováno a výsledkem je i to, že nezletilý je schopen vyjádřit svůj 

vlastní názor, „nepapouškuje“ pouze názor jednoho z rodičů. V těchto případech záleží 

i na věku nezletilého, na jeho vyspělosti. Rodiče, aniž si to uvědomují, svým chováním 

vlastní dítě nenapravitelně poškozují. Okrádají je svojí zaslepeností o spokojené 

dětství. Nechtějí slyšet, že oni jsou rodiče, oni se musí dohodnout a v zájmu dítěte 

spolu i komunikovat. 

  

Mnoho dětí trpí, když v důsledku rozvodu rodičů přijdou o druhého rodiče. Je s ním 

dva víkendy v měsíci a to je příliš málo na to, aby většina dětských potřeb byla 

uskutečněna ve vztahu k druhému rodiči. Děti jsou schopné se s rozvodem rodičů 

vyrovnat. Úspěšné zvládnutí by mělo být pravidlem, ne výjimkou. Každý rok probíhá 

mnoho případů soudních bitev o svěření dítěte do výchovy. Řešení, které se nabízí je 

společná nebo střídavá výchova. Dítě má právo se k dalšímu uspořádání vyjádřit. Čím 

je starší, tím více se k jeho názoru přihlíží. Konečné řešení je ale na soudu.  

[WARSHAK, 2006] 

 

Děti potřebují mnoho věcí, ale ze všeho snad nejvíce jistotu ve vztazích ke svým lidem. 

(str. 9, Matějček, Z.) 

 

Rodina by měla znamenat pro dítě základní životní jistotu. To je ten nejlepší vklad, který 

mu můžeme dát. A je v naší moci. [MATĚJČEK, 1995, str.17] 
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2.5 Práce s rodinou 

První kontakt sociální pracovníka s rodinou je zásadní. Rodina se obvykle nachází 

v nepříznivé situaci, je nejistá ohledně své budoucnosti. Sociální pracovník by se měl 

snažit zachovat objektivitu, rodinu nenálepkovat, neoznačovat si ji zjednodušeně. Měl 

by se snažit navázat spolupráci, která bude založena na důvěře. Měl by dodržovat 

určité principy.  Být přátelský, používat srozumitelný jazyk, vlastní zdravý rozum, snažit 

se zachovat si pozitivní a otevřený pohled na klienty za všech okolností, věnovat 

pozornost dospělým i dětem. [MATOUŠEK, PAZLAROVÁ, 2010] 

 

2.5.1 Poradenství 

Poradenstvím se zabývají všechny pomáhající profese. Sociální poradenství se dělí 

na dva typy a to základní a odborné. Základní poradenství poskytuje informace 

o službách, o nárocích a dalších možnostech, které pomohou člověku při řešení 

obtížné situace. Je důležité, aby toto základní poradenství bylo pro lidi dostupné 

i v menších obcích. Odborné sociální poradenství je poskytování přímé pomoci lidem 

při řešení jejich problémů. Odborná pomoc je zaměřena na konkrétní pomoc a řešení. 

Sociální poradenství zahrnuje pracovníky mnoha profesí. Jsou to sociální pracovníci, 

psychologové, psychiatři, speciální pedagogové, sociologové, právníci a někdy i lékaři. 

[MATOUŠEK a kol., 2003] 

 

2.5.2 Šetření v rodině 

Při návštěvě v bydlišti rodiny musí sociální pracovník postupovat ohleduplně 

a s taktem. Je nutné zeptat se, zda může dál, oznámit, proč rodinu navštívil. Rozhovor 

je nutné začít nejprve obecně, snažit se navázat důvěru, snažit se, aby se uvolnila 

atmosféra, vysvětlit, že do rodiny přišel, aby se jí pokusil pomoci. Práce s nepřátelsky 

naladěným členem rodiny patří k nejobtížnějším situacím v práci sociálního 

pracovníka. V případě, že je klient agresivní, sociální pracovník není povinen setrvávat 

s ním v osobním kontaktu. 
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Šetření v rodině umožňuje zaměstnancům OSPODu zákon o sociálně-právní ochraně 

dětí. Toto šetření je možné uskutečnit jen tehdy, je-li to v zájmu dítěte, nebo 

v případě, kdy osoby odpovědné za výchovu dítěte o toto požádají. Sociální šetření 

v rodině je důležitou součástí komplexního hodnocení dítěte. Účelem je zjistit, v jakém 

žije dítě prostředí, jak jsou zajišťovány jeho potřeby. První návštěva rodiny sociálním 

pracovníkem je důležitá, protože je začátkem budování vztahu mezi rodinou 

a sociálním pracovníkem. Pokud je to možné, je lepší, aby první návštěva byla předem 

ohlášená. Pokud je šetření zároveň prvním kontaktem s rodinou, mělo by mít 

především informativní charakter. Sociální pracovník by měl být přátelsky naladěn, měl 

by se chovat profesionálně, ale přitom lidsky, respektovat pravidla rodiny. Například 

přijetí drobného pohoštění v podobě kávy, čaje nebo nealko nápojů je běžná 

pohostinnost, kterou může sociální pracovník přijmout a někdy je i nezbytné toto 

přijmout, protože rodinu by tím nevědomky mohl i urazit. Dalším velmi důležitým 

bodem je zachovávat maximální diskrétnost a důvěrnost sdělení. Je nutná snaha 

o pochopení a odhalení příčin nevhodného nebo nedostatečného chování rodičů 

k dětem. Důsledky nevhodné péče o děti je třeba vyhodnotit, zda se jedná 

o nedostatečnou péči jako je např. podvýživa, psychické problémy, zanedbávání péče 

o zdraví. Dále zda jsou v rodině přítomny rizikové faktory, které mohou negativně 

působit na dítě. Sociální pracovník by se měl zaměřit na silné stránky rodiny a jejich 

jednotlivých členů. [PEMOVÁ, PTÁČEK, 2012] 

 

Sociální pracovník si zhodnotí, jak rodina funguje. Jaké jsou důvody, proč rodina byla 

kontaktována, jaká je kulturní a hodnotová orientace rodiny. Jedná se například 

o jazyk používaný v rodině, příslušnost k církvím, zvyklosti v rodině.  Dalším bodem je 

zjištění, kdo všechno v rodině žije, jaké má rodina příjmy a výdaje, zda je schopna 

s těmito příjmy rodina vyjít. Důležitá je i širší rodina, jaké jsou například transgenerační 

vztahy. Je nutné znát vztahy mezi manželi nebo partnery, jaké jsou rodičovské vazby, 

vztah dítěte k biologickému rodiči, pokud s ním nežije ve společné domácnosti, vztahy 

mezi sourozenci. Důležité při posuzování rodiny je zjistit, jak je zajišťován provoz 

domácnosti, jak se na něm jednotliví členové podílejí, zda rodina vykonává některé 

činnosti a aktivity společně, jak spolu navzájem komunikuje a dále vztahy dětí 
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i dospělých mimo rodinu. Posoudit, zda si rodina uvědomuje, že má problém a jaké 

jsou její postoje, nakolik si přeje změnu a odhadnout, zda je toho schopna. 

 

2.5.3 Plánování 

Důležitou etapou práce s rodinou je plánování, které je nutné při každém rozhodování 

o osudu ohroženého dítěte. U dětí v náhradních rodinách nebo ústavech je nutné 

pravidelné prošetřování jejich situace. Na tvorbě plánu by se měla podílet rodina 

dítěte i dítě samotné. Je třeba využít princip spolupráce, pozitivní potenciál dítěte. 

Plán by měl být sestaven tak, aby byl efektivní, aby bylo možné periodicky prověřovat 

plnění jednotlivých cílů. Měl by v něm být užitý srozumitelný jazyk pro všechny. 

Východiskem pro sestavení plánu může být životní příběh dítěte.  Může se jím stát 

i aktuální hlavní problém dítěte. Jde o postup, který se využívá hlavně u starších dětí. 

Východiska pro další plánování mohou být rovněž současná i budoucí rizika. Využívá se 

hlavně při rozhodování o pachatelích trestních činů. Lze ho využít jako hledisko 

doplňkové. Dalším východiskem pro plánování je uspokojení potřeb dítěte v hlavních 

oblastech jeho života. Výhodou je, že jsou zaznamenány hlavní druhy potřeb dítěte, 

nevýhodou může být sklouznutí do schematičnosti. Potřeby jsou ale dynamickou 

kategorií a proměňují se v závislosti na dostupnosti zdrojů. Dalším východiskem pro 

plánování jsou životní sféry dítěte. Vychází se zde z předem dané struktury údajů. Jsou 

to rodinné vztahy, osobnost dítěte, mimorodinné vztahy dítěte, vzdělávací dráha 

dítěte, zdraví, zájmy. Je nutné plánovat další postup při rozhodování o osudu dítěte. 

U dětí, které jsou v ústavech nebo náhradních rodinách, je nutné pravidelně 

přešetřovat jejich situaci a průběžně upravovat plán.[MATOUŠEK, PAZLAROVÁ, 2010] 

Individuální plán dítěte by měl být realistický. Měl by mít dosažitelné cíle, je třeba 

zapojit všechny členy rodiny, měl by obsahovat časový rámec pro dosažení dílčích i 

celkových cílů. Je nutné popsat, co rodina, OSPOD i sociální služby budou konat. 

Popsat, jakým způsobem si budou sdělovat informace, stanovit si časový 

harmonogram a zaznamenat události, které vyžadují změnu plánu. Individuální plán se 

musí soustředit na dítě a jeho rodiče. Vychází z komplexního hodnocení rodiny, musí 

zohledňovat i vliv širší rodiny. Má písemnou formu, pod kterou je klient podepsaný. 

Cíle se realizují prostřednictvím služeb a aktivit, které jsou rodině poskytovány. Mohou 
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to být zdravotnické služby, vzdělávací služby, institucionální péče apod. Mezi 

jednotlivými subjekty musí probíhat výměna informací. Systém výměny informací má 

být představen rodině. Musí být zachovány zásady práv klientů a etiky sociální práce. 

Individuální plán je třeba vnímat jako dynamický proces, kdy může docházet 

ke změnám, které je třeba hodnotit k potřebám dítěte. Rovněž je nutný časový 

horizont a to z toho důvodu, aby dítě nezůstávalo v systému OSPOD po celé dětství 

bez jakýchkoliv posunů. Plánování se účastní dítě a jeho blízcí. Je to nejenom rodina, 

ale i vychovatelé, učitelé, sociální pracovníci apod. Plán je dokument, který obsahuje 

základní informace o klientovi, dalších osobách, včetně organizací, souhrn potřeb 

klienta, priority, krátkodobé cíle, kdo odpovídá za plnění jednotlivých cílů, 

předpověditelná rizika. [PEMOVÁ, PTÁČEK, 2012] 

 

2.5.4 Hodnocení rizika pro děti a rizikové faktory ze strany rodičů 

Sociální práce při výkonu sociálně právní ochrany vyžaduje specifické vlastnosti 

a dovednosti. Sociální pracovník pracuje s celou rodinou. Většinou své klienty potkává 

v těžké životné situaci, jsou to lidé frustrovaní, stresovaní, často s projevy deprese. 

Z tohoto pohledu by je měl i sociální pracovník hodnotit. Jeho intervence je vždy 

zásahem do soukromí a integrity rodiny. Dochází často k nepřátelským reakcím, které 

musí být sociální pracovník připraven profesionálně zvládnout.  

[PEMOVÁ, PTÁČEK, 2012] 

  

Sociální pracovník při práci s rodinou musí zhodnotit i možná rizika pro děti. Jedná se 

především o týrání dětí a to fyzické nebo psychické. Jedná se o tzv. syndrom CAN, což 

je neposkytování nutné péče nebo úmyslné ubližování dítěti a to zpravidla jeho rodiči, 

nebo osobami, kterého mají v péči. [MATOUŠEK, PAZLAROVÁ, 2010, s. 137]
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Psychické týrání se může pojit s různými druhy zneužívání nebo zanedbávání dítěte. 

Emocionální zanedbávání je neschopnost pečujících osob poskytovat dítěti 

psychologickou podporu nezbytnou pro jeho vývoj.  

[MATOUŠEK, PAZLAROVÁ, 2010, s. 137] 

 Za sexuální zneužívání se považují případy, kdy dítě je objektem sexuálního chování 

dospělé osoby nebo je jinak angažováno v sexuálních projevech dospělého. 

[MATOUŠEK, PAZLAROVÁ, 2010, s. 138]  

 Dalším pojmem je institucionální zneužívání. Toto je chápáno jako zneužívání 

systému, který má děti chránit. Ústavní péče má nežádoucí vedlejší účinky. Je to 

například deprivace dítěte. 

 

Rizikovým rodičem může být rodič, který byl sám v dětství týrán. Nejčastěji se týrání 

dětí dopouští někdo z rodiny, nebo blízkého okolí. Zanedbávání dětí hrozí více 

u svobodných matek, které nemají dostatečné zázemí. Rozlišujeme několik typů 

matek, které mají sklon k zanedbávání svých dětí. Jsou to matky apatické, impulzivní, 

mentálně retardované, depresivní a psychotické. K pohlavnímu zneužívání dětí dochází 

nejčastěji ze strany mužského příbuzného. Jejich osobnosti jsou často abnormální, 

s nižším intelektem. Matky, které sexuálně zneužívají své syny, bývají citově 

neuspokojené, rozvedené, jejich osobnosti, na rozdíl od mužů, nebývají 

charakterizovány jako abnormální. [MATOUŠEK, PAZLAROVÁ, 2010] 

 

Rizikové faktory nevhodného zacházení ze strany rodičů jsou i na straně dětí. Patří 

mezi ně biologické faktory, ale třeba i nechtěné těhotenství matky, nejistá vazba 

na rodiče, přerušení kontaktu s rodičem na delší dobu, nepoučenost dítěte ohledně 

možnosti pohlavního zneužívání, nízké sebehodnocení a závislost na okolí. 

 [MATOUŠEK, PAZLAROVÁ, 2010] 

 

Podle moderní koncepce lze považovat za dítě v ohrožení dítě, kterému se nedostává 

možnosti dosahování nebo udržování potřebného standardu péče o jeho zdraví a vývoj 

bez intervence příslušné autority. [PEMOVÁ, PTÁČEK, 2012] 
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Většina laiků je schopna intuitivně určit, co je a není správné při výchově dětí. Na 

tomto ale nelze založit poskytování sociálně-právní ochrany dětí. Je třeba 

multidisciplinární spolupráce a kombinace formálních a neformálních prostředků. 

Nevhodná péče o děti je často projevem širších a závažnějších problémů rodiny. 

U mnohých rodin jsou to zejména špatné socioekonomické podmínky. Část pomoci 

rodinám proto spadá do poskytování finanční a hmotné pomoci.  

 

Systém ochrany ohroženého dítěte je postaven na principech systematizace procesu 

ochrany dětí, tzn., proces ochrany dětí musí být transparentní, efektivní 

a systematický. Případy ohrožených dětí jsou evidovány a dále statisticky 

zpracovávány. Dalším principem je komunitní princip. Znamená to, že maximum aktivit 

probíhá tam, kde dítě žije, využívány jsou služby terénní i ambulantní. Je třeba se 

zaměřit na celou rodinu, nutná je multidisciplinární spolupráce, kdy se jedná 

o komplexní zhodnocení situace dítěte celé rodiny i komunity, stanovení cílů a jejich 

zhodnocení.   

[PEMOVÁ, PTÁČEK, 2012] 

 

2.5.5 Sanace rodiny 

Sanace rodiny byla Oldřichem Matouškem v roce 2003 definována: sanace 

rodiny/podpora rodiny – postupy podporující fungování rodiny, které jsou opakem 

postupů vyčleňujících některého člena rodiny kvůli tomu, že někoho ohrožuje, příp. kvůli 

tomu, že je sám někým z rodiny ohrožen. [BECHYŇOVÁ, KONVIČKOVÁ, 2008, s. 17] 

 

 Sanace rodiny by měla být využívána jako účinný nástroj prevence odebrání dítěte 

z rodiny a nařízení ústavní výchovy. Je to soubor opatření sociálně-právní ochrany, 

sociálních služeb a dalších opatření a programů. Sanace se rovněž provádí v případě, 

je-li dítě umístěno mimo rodinu a to jak formou předběžného opatření, tak formou 

ústavní výchovy. Je nutné posoudit, zda je vhodné rodinu do programu sanace zařadit. 

Nevhodné je to tehdy, když se dítěti dostalo v rodině krutého zacházení ze strany 

rodičů, na základě vypracovaného znaleckého posudku bylo zjištěno, že rodiče nemají 

k dítěti citovou vazbu, rodiče jsou závislí na návykových látkách, jako je alkohol, drogy 
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a odmítají se léčit, mají psychiatrické onemocnění a nesouhlasí, aby multidisciplinární 

tým spolupracoval s jejich ošetřujícím lékařem, jsou zbaveni ke způsobilosti k právním  

úkonům a nesouhlasí se spoluprací s jejich opatrovníkem.  

BECHYŇOVÁ, KONVIČKOVÁ, 2008] 

V současné době pro práci OSPOD s rodinou neexistuje závazná metodika. 

Do programu sanace rodiny jsou zařazovány rodiny, které jsou mnohdy ve velmi 

obtížné sociální situaci. Pracovníci sociálně-právní ochrany mají nejvíce zodpovědnosti 

za situaci dítěte v rodině. Je třeba dopředu nastavit spolupráci multidisciplinárního 

týmu, vyjasnit si konkrétní očekávání a reálné možnosti, ujasnit si další spolupráci. 

Sanaci nelze považovat za cestu vedoucí ke zrušení dětských domovů. Sanace 

je upravena novelou zákona č. 359/1999 Sb. Zde se mimo jiné uvádí, že Obecní úřad 

s rozšířenou působností může uložit rodičům povinnost využít poradenské zařízení. 

Obecní úřad obce s rozšířenou působností je povinen poskytnout rodiči pomoc, jestliže 

je jejich dítě umístěno mimo rodinu. Pomoc spočívá zejména v pomoci uspořádat 

rodinné poměry, které by umožnily návrat dítěte do rodiny. Sociální pracovník 

Oddělení sociálně-právní ochrany má za povinnost nejméně jednou za tři měsíce 

navštívit dítě v zařízení a rovněž nejméně jednou za tři měsíce navštívit rodiče dítěte. 

Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Obsahuje §65, kde jsou upravovány 

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Sociálně aktivizační služby jsou nedílnou 

součástí souboru služeb a programů sanace rodiny. Jedná se o terénní i ambulantní 

služby, které jsou poskytovány rodině s dítětem, jehož vývoj je v důsledku nepříznivé 

sociální situace ohrožen. 

 

2.5.6 Případové konference 

Jestliže sociální pracovník pracuje s ohroženou rodinou, spolupracuje s dalšími 

institucemi a odborníky, svolá případovou konferenci. Jedná se o společné setkání 

pomáhajících pracovníků. Pracovníci OSPOD mají ze zákona právo shromažďovat 

veškeré informace o dítěti. Spolupracující multidisciplinární tým odborníků může 

rodičům ohrožených dětí efektivně pomoci. Této konference se zúčastní odborníci, 

kteří s rodinou spolupracují. Jedná se o školu, lékaře, nestátní organizace, rodiče. 

Při případové konferenci jsou stanoveny konkrétní kroky k řešení situace v rodině. 
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Cílem je objektivní posouzení z různých úhlů a stanovení hlavních a dílčích cílů při práci 

s rodinou v konkrétním časovém horizontu. Rodiče mají právo se rozhodnout, zda se 

chtějí případové konference zúčastnit. Z případové konference je pak vyhotoven zápis, 

který zúčastnění podepíší. V zápise jsou stanovené úkoly, které je třeba plnit, kdo se 

na plnění bude konkrétně podílet a v jaké horizontu mají být splněny, popřípadě zda 

a kdy bude svolána další případová konference. [BECHYŇOVÁ, KONVIČKOVÁ, 2008] 

 

2.6 Rizika při výkonu sociálně-právní ochrany dětí 

Sociální práce při výkonu sociálně právní ochrany vyžaduje specifické vlastnosti 

a dovednosti. Sociální pracovník pracuje s celou rodinou. Většinou své klienty potkává 

v těžké životní situaci, jsou to lidé frustrovaní, stresovaní, často s projevy deprese. 

Z tohoto pohledu by je měl i sociální pracovník hodnotit. Intervence sociálního 

pracovníka je vždy zásahem do soukromí a integrity rodiny. Dochází často 

k nepřátelským reakcím, které musí být sociální pracovník připraven profesionálně 

zvládnout. 

 

Sociální pracovník se při výkonu své profese často sekává s agresivitou klientů. Musí 

být na to připraven. Základním pravidlem je, že žádné agresivní chování nesmí být 

tolerováno. Je vždy lepší násilným incidentům předcházet, popřípadě eliminovat jejich 

průběh a následky. Z těchto incidentů by si sociální pracovník měl vzít ponaučení 

a snažit se zlepšit systém ochrany. Všichni zaměstnanci by měli být poučeni, jak 

postupovat, jestliže jednají s klienty, kterými se cítí ohroženi. Každý sociální pracovník 

má právo odmítnout pracovat s takovým klientem, má právo požadovat ochranu. 

Sociálně-právní ochrana je poskytována na úřadu i v terénu. Práce v terénu má mnoho 

výhod. Sociální pracovník si utvoří o klientovi představu, jak žije, jak je vybavená jeho 

domácnost, jaká je hygienická úroveň, jak jsou zabezpečeny nezletilé děti. Například 

zda mají vlastní lůžko, pracovní stůl, malé děti dostatek hraček apod. Tyto informace 

o klientovi bychom v kanceláři nemohli nikdy získat. Sociální pracovník může být 

ohrožen přímo v rodině, agresivním chováním některých jejich členů, ale může být 

ohrožen i v prostředí, kde rodina žije. Některé rodiny, které je nutné navštívit, žijí 

v sociálně vyloučených lokalitách, nebo domech. Zde nehrozí pouze agresivní chování 
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klientů, ale sociální pracovník se zde může stát i svědkem trestného činu, může být 

ohrožen i z hlediska hygienického. Musí navštívit prostředí, kde se vyskytuje žloutenka, 

děti jsou zavšivené, po zemi se válí použité injekční stříkačky. Při návštěvě je nutné 

dodržovat zásady hygieny, vhodné je očkování proti žloutence. Pro práci v terénu platí 

obecně několik zásad. Je například vhodné, aby na šetření do terénu šli dva pracovníci. 

[PEMOVÁ, PTÁČEK, 2012] 

 

V praxi OSPOD to většinou funguje tak, že na šetření do rodin chodí dva pracovníci. 

Není to pouze ochrana před agresivními klienty, ale je to rovněž kvůli tomu, aby 

jednání byl přítomen druhý pracovník jako svědek. Častá je situace, kdy klient slova 

sociálního pracovníka záměrně překroutí, tvrdí, že mu něco neřekl, nebo naopak řekl, 

obviní sociálního pracovníka, že se k němu choval nevhodně, že byl arogantní. Klienti si 

často stěžují a jednání interpretují po svém. Je pak těžké dokazovat, že to tak nebylo. 

Sociální pracovník je nucen svému nadřízenému odpovídat na nesmyslné stížnosti 

a klient, ačkoliv je například všeobecně známé, že se jedná o agresivního stěžovatele, 

který nedokáže vyjít s nikým a když není po jeho, nejedná OSPOD v zájmu dítěte, se 

obrací na nadřízené složky, které často, aniž by vůbec znaly podstatu věci, rozhodují od 

stolu. Jedná o nebezpečnou formu agrese, která je pro sociálního pracovníka velmi 

psychicky vyčerpávající a rovněž pracovníka i obírá o čas, kdy by se mohl věnovat 

smysluplné činnosti. 

 

Při jednání s klienty se pracovníci OSPOD setkávají s různými typy agrese, kterou je 

možné rozdělit do třech stupňů. Za prvé se jedná se o hostilitu neboli nepřátelství. 

Toto je nejnižší stupeň a může ji vyvolat pouhý fakt, že je klient nucen komunikovat 

se sociálním pracovníkem. Dalším stupněm je verbální agrese. Prostředkem útoku se 

stávají slova. Projevy agrese tohoto typu je nutné zvládnout vhodnými komunikačními 

prostředky. Verbální agrese může být přímá, nepřímá, nebo ideatorní. Při přímé agresi 

klient sociálního pracovníka přímo napadá, zvyšuje hlas, často používá i vulgární 

výrazy. Nepřímá agrese se děje prostřednictvím nepřímých prostředků, jako jsou 

maily, dopisy a telefonáty. Poslední ideatorní agrese je taková, která zůstává u klienta 

v myšlenkách.  Nejzávažnější agrese je brachiální agrese. Zde se jedná o přímé fyzické 
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napadení sociálního pracovníka klientem. Jednání s agresivním klientem je velmi 

náročné. Schopnost se s tímto problémem vypořádat představuje jednu 

z nejdůležitějších komunikačních dovedností. [PEMOVÁ, PTÁČEK, 2012] 

Nejnáročnější je práce s manipulativními klienty. Ti nemají zpravidla zájem 

o spolupráci, ale usilují o to, aby získali výhody, ve svých důsledcích psychologickou 

nadvládu nad sociálním pracovníkem. Sociální pracovník by měl hned zpočátku 

stanovit pravidla hry a postupovat jasně a přímo podle těchto pravidel, stanovit 

očekávání vůči klientovi a vysvětlit klientovi, jaké mohou být sankce v případě 

nespolupráce. [ŘEZNÍČEK, 2000] 

 

2.7 Rozhovor s klientem 

Sociální pracovník často jedná s lidmi, kteří v něm mohou vyvolat morální odsudek. 

Mohou to být lidé páchnoucí, odpudivého zevnějšku, lidé, kteří lžou, zneužívají své děti 

apod. Sociální pracovník není od toho, aby vynášel mravní soudy.  

[KOPŘIVA, 2006, s. 23] 

 

U všech pomáhajících profesí je nutné, aby si pracovník zachoval od klienta a problému 

určitý odstup. Je velkým problémem, kdy si pracovník bere záležitosti klienta příliš za 

svoje vlastní. Trpí nejen ten, kdo pomáhá, ale celý proces pomáhání. Je potřeba uhájit 

svoji hranici vůči manipulaci ze strany klienta“. [KOPŘIVA, 2006, s. 78] 

 

Pomáhající pracovník může zvolit různý způsob, jak s klientem komunikuje. Může to 

být instrukce, kdy se jedná o direktivní typ intervence, který znamená návod k jednání, 

opírá se o hodnocení problémové situace. Dále je to komentář, který je méně 

direktivní, pracovník postaví problém do jiného světla. Navrhuje, jak může klient věci 

vidět. Kladení otázek může pomoci klientovi nastínit pohled na problém z jiného úhlu. 

Rezonance zrcadlí to, co říká klient, pracovník naslouchá a pouze opakuje to hlavní, co 

klient řekl. [KOPŘIVA, 2006]  
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2.8 Statistické příčiny rozpadu rodin 

Od 90. let 20. století se podstatně změnila struktura rozvodů podle délky trvání 

manželství, kdy se zvyšovalo zastoupení rozvodů déletrvajících manželství. V roce 1991 

se po více než 20 letech od sňatku rozvádělo necelých 13 % ze všech manželství, která 

byla v tom roce rozvedena, v roce 2001 to bylo už více než 19 % a v roce 2011 

představovala manželství trvající více než 20 let už 30 % ze všech rozvodů. Manželství, 

která trvala méně než 5 let, představovala v roce 1991 více než 33 % rozvodů. Od 

začátku tisíciletí připadá na manželství kratší 5 let méně než 20 % rozvodů. Průměrná 

délka trvání manželství při rozvodu činila v loňském roce 12,9 let. Ve srovnání 

s obdobím na počátku 90. let minulého století tak vzrostla o téměř tři roky. 

[http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/rozvodovost] 

 

Statistika příčin rozvratu manželství potvrzuje stále četnější využití obecných příčin 

jako je „rozdílnost povah, názorů a zájmů" a "ostatní" před konkrétně formulovanými 

příčinami. Ze statistických dat vyplývá, že konkrétně formulovanou příčinou byla 

soudem v roce 2011 nejčastěji uváděna nevěra, druhá nejčastější příčina byl 

alkoholismus muže, nebo nezájem o rodinu ze strany ženy. Nejčastějšími příčinami 

rozvratu manželství jsou: neuvážený sňatek, alkoholismus, nevěra, nezájem o rodinu, 

zlé nakládání, zdravotní důvody, sexuální neshody, zdravotní důvody 

[http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/t/28003FC405/$File/401911rc10.pdf]  

 

Česká republika patří k zemím s největší rozvodovostí. Rozvodem dnes u nás končí 

zhruba polovina manželství. Návrh na rozvod podávají častěji ženy než muži. Rozvod 

mívá odlišné dopady na muže a ženy. Pro ženy to ve většině případů má negativní 

ekonomické dopady, pro muže to často znamená ztrátu dětí. Rozpad rodiny se týká 

i nesezdaných párů. Jedním z důvodů je uvolnění legislativy spojené s rozvodem 

a nahrazení původních funkcí rodiny institucemi moderní společnosti. Vliv na 

rozvodovost mají i proměny genderových rolí. Mezi sledované faktory rozvodovosti 

patří vzdělání a socioekonomický status partnerů. Studie prokázala, že opakované 

sňatky a přítomnost nevlastních dětí v rodině zvyšují pravděpodobnost rozpadu 

manželství. Pravděpodobnost rozvodu zvyšuje i to, že jsou sami manželé z rozvedené 
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rodiny, předmanželské porody a těhotenství. Pokud žádost o rozvod podávají ženy, 

soudy častěji určily jako příčinu rozvodu nevěru, alkoholismus nebo nezájem o rodinu 

na straně muže. V případě, že žádost o rozvod podali muži, soudy označovaly často 

příčinou rozvodu nevěru na obou stranách.  

[http://www.genderonline.cz/uploads/0fe05a7bc97ec53bf76b8cdee8e94cd81a4bb68

d_kdo-podava-zadost-o-rozvod.pdf] 

 

2.9 Závěr teoretické části 

Teoretická část práce přiblížuje práci sociálního pracovníka na Oddělení sociálně-

právní ochrany. Je zaměřena na to, aby ukázala, jaké jsou aplikovány metody práce, 

podle jakých zákonů je postupováno, různorodost klientů, se kterými je na oddělení 

pracováno. V praxi se setkáváme často s důsledky rozpadu rodin. Vidíme, jaký vliv to 

má zvláště na děti, ale i na ostatní členy rodiny. Statistiky se často zabývají tím, jaká je 

rozvodovost, co bylo příčinou rozvodu, nebo kdo rozvod zavinil.  Sociální pracovník se 

nezabývá statistickými čísly, ale spíše lidskými osudy a city. 
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3 Praktická část  

 

3.1 Cíle 

Zmapovat a popsat práci sociálního pracovníka na  Oddělení sociálně  právní ochrany, 

zjistit, jaké jsou příčiny rozpadu rodin. 

Zjistit s jakými pracuje pracovník sociálně-právní ochrany převážně klienty, přiblížit 

jeho práci, popsat práci s rodinou. 

 

3.2 Výzkumná otázka  

Jaké jsou příčiny a důsledky rozpadu rodin? 

 

3.3 Metoda a technika sběru dat 

V praktické části jsem představila formou rozhovoru kazuistiky jednotlivých klientů. 

Zvolila jsem metodu kvalitativního výzkumu, který označuje výzkum, zaměřený na to, 

jak jednotlivci a skupiny nahlížejí, chápou a interpretují svět. Polostrukturovaný 

rozhovor je rozhovor s návodem. Rozhovor s návodem napomáhá k udržení zaměření 

rozhovoru, ale dává i prostor dotazovaným ke sdílení vlastních zkušeností a názorů. 

Z důvodu anonymity mají jednotliví respondenti změněna jména. K naplnění cíle 

kvalitativního šetření jsem jako techniku zvolila  polostandardizovaný rozhovor. 

Kvalitativní šetření bylo prováděno s pěti respondenty. Respondenti byli vybráni tak, 

aby reprezentovali typické rodiny, jejichž problémy pomáhá řešit OSPOD. Společné 

mají to, že se jejich rozchod dotkl výrazně i jejich nezletilých dětí. S formou prezentace 

dali klienti souhlas.  

 

Rozhovor probíhal formou doplňujících otázek, které jsem kladla. Udělala jsem si 

základní strukturu rozhovoru a toho se snažila držet. V případě, že se chtěl respondent 

rozpovídat a rozebrat něco ze svého života více do hloubky, nebo něco objasnit, 

nechala jsem ho volně vyprávět. Tímto způsobem jsem zjistila některé podstatné 
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detaily z jeho života, které jsem následně použila pro svůj výzkum. Jednotliví 

respondenti se nejprve představili. Při rozhovoru jsem si dělala poznámky, po jeho 

skončení jsem si na základě těchto poznámek udělala podrobný zápis. Tato metoda se 

mi osvědčila i při mé práci na OSPODu s jinými případy. Klienti si většinou nepřejí, 

abych si informace, které mi sdělují, nahrávala na diktafon. Ze zkušenosti vím, že 

rozhovor potom neplyne přirozeně a spontánně. Při rozhovorech šlo i o to navodit 

atmosféru důvěry a přátelství, což se mi zdařilo. 

 

3.4 Cílová skupina 

Jedná se o celkem pět respondentů, 3 muži a dvě ženy. Všichni respondenti jsou, nebo 

byli klienty OSPODu. Jsou to osoby, které nijak nevybočují z průměru běžné populace, 

jejich věk je v rozmezí od 35 do 48 let, mají, nebo měli, nezletilé děti. Jedna 

z respondentek mě sama vysloveně požádala, abych napsala její příběh. Ostatní 

respondenti po objasnění, k čemu bude rozhovor sloužit, souhlasili. 

 

Prvním respondentem je pan Petr K, stáří 41 let. Pan Petr K. je rozvedený, má jednu 

vyživovací povinnost k nezletilé dceři Sáře, která byla soudem svěřena do péče matky 

Zuzany K. Sáře je nyní deset let. 

 

Druhým respondentem je žena stáří 48 let, matkou dvou již nyní dospělých dcer. Paní 

Jana V. je již 5 let rozvedená. V době rozvodu s panem Oldřichem V. byla starší dcera 

Veronika již zletilá, mladší Romaně bylo 16 let.  

 

Třetím respondentem je paní Kristýna J., věk 43 let, rozvedená, v péči má dva nezletilé 

syny, Filipa ve věku 15 a Davida ve věku 11 let. 

 

Čtvrtým respondentem je pan Jiřím K., stáří 40 let. Pan Jiří K. je rozvedený, děti Elišku 

a  Matěje má svěřené do střídavé výchovy. 
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Pátý respondent je pan Jaroslav H., stáří 35 let, otec tří dětí, svobodný. Ve střídavé 

výchově má starší dva syny Patrika a Dominika, nejmladší dcera Adéla byla svěřena 

do výhradní péče matky. 

 

3.5 Rozhovory 

Rozhovory jsou velmi podrobné, ale i přes to se jedná o výňatek z toho, co mi 

respondenti sdělili. Jejich odpovědi jsem přiřadila k dotazům, které jsem si 

zformulovala na počátku výzkumu. 

  

3.5.1 Dotaz č. 1   

Jak jste se seznámili a jak dlouho jste se znali, než jste uzavřeli manželství? 

 

Respondent 1 odpověděl: 

 Seznámili jsme se ve fastu foodu, kam jsme oba zašli na oběd. Moje bývalá manželka 

Zuzana se mi líbila na první pohled. Na něco jsem se jí zeptal, už ani nevím na co, a tak 

jsme se začali spolu bavit.  Navrhl jsem se jí po nějaké době, zda by se mnou nezašla 

třeba do kina a ona souhlasila.  Začali jsme spolu chodit a po 5 měsících i bydlet u ní 

v bytě, který měla po babičce. Já jsem tehdy pracoval jako řidič taxislužby, Zuzana 

dělala recepční posilovně. Poté, co jsme spolu bydleli skoro dva roky, uzavřeli jsme 

manželství. 

 

Respondent 2 odpověděl:  

Znali jsme se devět měsíců. Důvodem uzavření manželství bylo moje těhotenství. 

Tehdy mi bylo 20 let, mému manželovi 28. Bral jsem to tehdy hodně lehkomyslně, 

nepřemýšlela jsem, zda se k sobě hodíme. Seznámili jsme se na horách při lyžování. 

Líbil se mi, byl vysoký, štíhlý, sportovní typ. Byl společenský, připadal mi jako člověk do 

nepohody. Manželství jsme uzavřeli z důvodu mého těhotenství, ale já jsem si myslela, 

že bychom se stejně časem vzali. Já jsem byla tehdy po škole a rok jsem pracovala jako 

administrativní pracovnice. Můj manžel pracoval na stavbě jako jeřábník. 
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Respondent 3 odpověděl: 

 Seznámili jsme se v hospodě na Valentýna. Já tam byla s kamarádkami a on 

s kamarády. V té době jsem pracovala v cestovní kanceláři. O nápadníky jsem neměla 

nouzi, ale žádný mi nebyl dost dobrý. Libor mě zaujal tím, že mi připadal jiný. Dva 

měsíce před tím se vrátil z Austrálie, kde několik měsíců pracoval. Vyprávěl mi hodně 

o Austrálii. Byl taky fešák. Já jsem se zkrátka zamilovala a za 4 měsíce jsme se brali. 

V té době jsem už byla těhotná. Vlastně jsme se skoro neznali. Já jsem dál chodila do  

práce, s manželem to bylo různé. Neustále zaměstnání střídal, nikde nevydržel moc 

dlouho. On je vyučený tesař.  

 

Respondent 4 odpověděl:  

Znali jsme se dva roky. S manželkou jsem se seznámil přes kamaráda. Chodili jsme 

spolu asi rok, pak jsme se rozhodli, že zkusíme bydlet spolu. Pronajali jsme si menší 

byt. Já jsem už tehdy pracoval v bance jako manažer, Klára ještě studovala vysokou 

školu. Když dokončila školu, vyplynulo logicky, že se vezmeme. Také jsme se rozhodli, 

že i opatříme bydlení. Klára nastoupila do zaměstnání, měly jsme oba příjmy, tak 

hypotéka nebyla problém. Po třech letech se nám narodila dcera Eliška a za další dva 

roky syn Matěj. 

 

Respondent 5 odpověděl: 

  Známe se od 16 let, jednalo se o první lásku. Nikdy jsme se nevzali. Seznámili jsme se 

v tanečních. Denisa je o rok mladší než já. Vydrželo nám to docela dlouho. Když bylo 

Denise 22 a mně dvacet tři, narodil se Patrik, o tři roky později Dominik. Bydleli jsme 

a bydlíme dosud v rodinném domku mých rodičů. Máme zde svoje celé patro, je to byt 

pod uzavřením. Denisa s mými rodiči vždy vycházela velmi dobře. Často nám hlídali 

kluky. 
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3.5.2 Dotaz č. 2 

Jaké bylo Vaše soužití a kdy se začalo kazit? 

 

Respondent 1 odpověděl:  

Zpočátku to bylo fajn, ale já jsem se pak dostal do průšvihu s kradenými auty a skončil 

jsem v kriminále, byl jsem tam sedm měsíců. Když jsem se vrátil domů, rozhodli jsme 

se, že začneme znovu. Nemohl jsem sehnat práci a tak jsem dělal načerno řidiče pro 

jednoho soukromníka, kterého jsem znal z dřívějška. Dařilo se nám docela dobře, 

manželka otěhotněla a narodila se nám Sára. Měli jsme málo peněz, pořád to 

nestačilo. Někdy se stalo, že jsme neměli na zaplacení nájemného, tak jsem to 

nezaplatil a odložil na později. Také jsem přišel o práci. Byl jsem vystresovaný, 

že neuživím rodinu. Vzali jsme si půjčku v hotovosti, abychom splatili dlužné nájemné 

a  nevystěhovali nás. Pak jsme zase museli platit tu půjčku. Hádali jsme se kvůli všemu. 

Manželka začala chodit do té posilovny, kde pracovala před mateřskou, já v té době 

hlídal dceru. Vracela se někdy pozdě v noci, říkala, že byla s kamarádkou, ale já jsem se 

dozvěděl, že chodí po diskotékách. Jednou, když přišla takhle pozdě domů a ještě 

na mě vřeštěla, že jsem k ničemu, tak jsem jí nafackoval 

. 

Respondent 2 odpověděl: 

 My jsme po svatbě bydleli u mých rodičů. Naši měli poměrně velký byt 

na Vinohradech, kde jsme měli k dispozici jeden pokoj. V bytě s námi ještě bydlel můj 

o pět let mladší bratr. Já jsem brzy skončila na rizikovém těhotenství.  Myslím, že v té 

době bylo mezi námi vše v pořádku. Můj manžel vycházel dobře i s mými rodiči, měli 

jsme příslib bytu od manželova zaměstnavatele. Po narození dcery mi hodně 

pomáhala moje matka. Bydlela jsem v prostředí, které jsem měla ráda a kde jsem 

vyrostla. Měla jsem zde hodně známých, chodila jsem s kamarádkami do parku 

s dcerou Veronikou. Vzhledem k tomu, že Veronice již byly dva roky a my jsme měli 

na podzim dostat byt, dohodli jsme se, že se pokusíme o druhé dítě. Otěhotněla jsem 

hned první měsíc. Byt se mi líbil, jednalo se o byt 3+1 v paneláku s balkonem, ale 

z prostředí kolem jsem byla dost vyřízená. Okolí vypadalo hrozně, všude samé bláto, 

nikoho jsem neznala, nebyly zde obchody, nic. Manžel byl v práci a já sama doma, 
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pouze s dcerou, nespokojená a nešťastná. Můj manžel to absolutně nebyl schopen 

pochopit. Tím, že jsme bydleli sami, začal se ke mně chovat úplně jinak. Měla jsem 

pocit, že mu na mně nezáleží. Hádali jsme se kvůli tomu, že já jsem pořád 

nespokojená, ničím se mi nezavděčí. Skončilo to většinou tak, že se naštval, prásknul 

dveřmi a odešel s kamarády do hospody a doma mě nechal opět samotnou. Když se 

narodila druhá dcera, již jsem si na sídlišti našla známé, se kterými jsme chodili s dětmi 

na písek, navštěvovali jsme se. To se mému manželovi také nelíbilo. Byl naštvaný, že 

jsem v těhotenství přibrala a po porodu mi to nešlo shodit. Myslím, že už tehdy se to 

začalo definitivně kazit. Já jsem to ale vidět nechtěla, pořád jsem doufala, že spolu 

dokážeme být štastní.  

 

Respondent č. 3 odpověděl:  

Měli jsme půjčený domek od příbuzných. Neplatili jsme moc, ale pořád to bylo jenom 

půjčené. Hádali jsme se snad od začátku. Když se narodil Filip, nebylo to o nic lepší. 

Když bylo Filipovi 1,5 roku, rozhodli jsme se, že pojedeme za prací do Ameriky. Jela 

jsem tam já se synem, manžel a moje matka. Tehdy jsem obavy žádné neměla, byla 

jsem ještě hodně zamilovaná, mladá a tohle jsem neřešila. Našli jsme si tam pronájem 

a pracovali načerno. Dnes to vůbec nechápu, jako bych to ani nebyla já. Byli jsme tam 

jeden a půl roku. Já jsem pracovala ve školce, manžel a moje matka po nocích uklízeli 

obchodní dům. S manželem jsme se hádali jak koně. On byl Libor hrozně vzteklý, 

agresivní, vybíjel si to na mě. Jinak se mi v Americe líbilo, byla to určitě zajímavá 

zkušenost, ale bydlet bych tam nemohla, ani nechtěla. Podařilo se nám tam našetřit 

milion korun a tím jsme vyřešili naše bydlení. Koupili jsme malý byt, kam se 

přestěhovali manželovi rodiče a my se nastěhovali do jejich státního bytu 3+1. Tehdy 

mě manžel přemluvil k druhému dítěti. Naše vztahy se ale nezlepšily, naopak, Libor byl 

hrozně agresivní, řvali jsme na sebe, občas mě zmlátil a to klidně, i když jsem byla 

těhotná. Moc peněz jsme také neměli, protože občas pracoval a občas nepracoval. Pak 

se nám narodil David a s penězi to bylo ještě horší.  
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Respondent 4 odpověděl: 

 To bylo v době, když jsem byl bez práce. Manželce se to nelíbilo, naléhala, abych si 

urychleně něco našel.  Musel jsem tehdy z práce odejít, protože to pro mě bylo 

psychicky příliš náročné. Práci jsem si hledal, věděl jsem, že máme dostatečnou 

finanční rezervu a nemusím na to tolik spěchat. Vážné problémy nastaly, když Klára 

nastoupila do zaměstnání. Chtěla se seberealizovat. Začala jezdit na služební cesty, 

vracet se pozdě domů. Mně řekla, že si bude dělat, co chce a nezajímá ji můj názor.  

Najednou jsem byl sám s dětmi a to i o víkendu. Bez práce jsem byl asi 8 měsíců. Klára 

chodila do druhé třídy, Matěj ještě do školky. V té době jsem se seznámil s přítelkyní 

Ivetou. Na podzim jsem nastoupil do práce. Vztahy mezi manželkou a mnou nebyly 

dobré. Neustále jsme se hádali a to i před dětmi. Klára zjistila, že se s někým scházím. 

Ona mi sice tvrdila, že nikoho jiného nemá, ale já jsem přesvědčený, že to nebyla 

pravda. V době, kdy jsem byl bez práce, se naše vztahy natolik vyhrotily a ochladly, že 

nakonec Klára podala návrh k soudu o rozvod a žádala svěřit děti do vlastní péče. 

 

 Respondent 5 odpověděl: 

 Nedá se přesně určit, kdy se náš vztah začal kazit. Prostě jsme si nějak zevšedněli 

a přestali jsme si rozumět. Uvažovali jsme o rozchodu, už když Patrikovi bylo 7 

a mladšímu Dominikovi 4. Tehdy jsme měli krizi, vážně jsme se bavili o rozchodu. Pak 

jsme se dohodli, že spolu zůstaneme a rozhodli jsme se, že si pořídíme třetí dítě. 

Denisa pořád chtěla holčičku a to se nám povedlo.  Narodila se nám Adélka. Denisa 

se mnou moc nekomunikovala. Ono to s ní bylo těžké, nedokázala mi říct, co jí vadí. 

Myslím si ale, že jsme si lezli na nervy vzájemně. Děti mám rád, ale domů z práce jsem 

se moc netěšil. Já pracuji na směny jako strážník Městské policie. Mám dost 

nepravidelnou pracovní dobu. Když jsem byl doma, snažil jsem se dětem věnovat. Když 

bylo Adélce 3 roky, šla do školky. S dětmi nám hodně pomáhali moji rodiče, kteří šli 

oba do důchodu. Myslel jsem, že když půjde Denisa do práce, tak se to zlepší, ale bylo 

to stejné.  

 



38 

 

3.5.3 Dotaz č. 3 

Jak se Váš vztah vyvíjel dál, jak to braly děti? 

 

Respondent 1 odpověděl:   

My jsme se prali oba, dělali jsme si naschvály. Zuzana na mě volala policii a došlo 

k tomu, že jsem byl vykázán policií z bytu. Sáře tehdy byly čtyři roky. Já jsem pak přišel, 

sbalil si věci a odešel bydlet ke kamarádovi. Ještě jsme se snažili dát to dohromady. 

Rozvedli jsme se, když bylo Sáře 6 let. Dohodli jsme se, že bude v péči matky, já měl 

platit výživné 3 000,- Kč. Sáru jsem se snažil brát si pravidelně. Bydlel jsem ale 

na ubytovně a tak jsem si ji mohl brát jen na den a občas.  

 

Respondent 2 odpověděl:   

Po mateřské jsem nastoupila do práce, o kterou jsem přišla, protože děti byly pořád 

nemocné. Manžel mi sice dával dostatek peněz na domácnost, ale přestal se mnou 

komunikovat. Také mi řekl, že si mě vzal vlastně proto, že už měl čas se oženit. 

K dětem měl vztah dobrý, snažil se jim věnovat. Chodil s nimi bruslit, vzal je na hory. 

Co se týče dětí, mohla jsem se na něho spolehnout, že se o ně dokáže postarat. Když 

ale dcery přišly do puberty, připadalo mi, jakoby se od nich odtáhnul. V té době začal 

více vysedávat po hospodách. Doma odmítal cokoliv dělat. Dcery viděly, že to mezi 

mnou a jejich tátou není v pořádku. Myslím si, že z toho byly neštastné, ale odmítaly 

se o tom bavit. Veronika se začala toulat po večerech, začala kouřit, přišla i opilá. Byla 

jsem na všechno sama. Když jsem o tom řekla manželovi, řekl, že je to ta moje výchova 

a můžu za to já. Veroniku pro časté absence vyhodili z učebního oboru. Manžel 

dokázal pouze přijít a řvát. Přemýšlela jsem o rozvodu, ale nevěděla jsem, jak bych to 

zvládla. Měla jsem v té době pouze plat uklízečky, to by nebylo na živobytí a placení 

bytu. Navíc jsme zprivatizovali byt a museli jsme ho splácet. Veronika nastoupila 

do jiného učebního oboru, kde to bylo trochu lepší. Romana končila základní školu, 

nebyla tak problémová jako Veronika, ale neměly jsme spolu také ideální vztah. 

Romana byla uzavřená, nesdílná, šla si svou cestou a měla svoji hlavu. Jednou mi při 

hádce řekla, že jsem nejhorší máma, jakou zná. Já jsem se rozvodu bála. Neuměla jsem 

žít sama, nedovedla jsem si to představit.  V té době jsme již měli splacený byt, tak by 
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bylo řešení byt prodat a odstěhovat se. Pořád jsem váhala, čekala jsem, že to podá on. 

Pak jsem se dozvěděla, že má milenku a to rozhodlo. To byla poslední kapka a já jsem 

to napsala a dala k soudu. Manžel byl hrozně překvapený, že jsem to podala a myslím, 

že ho zaskočilo, že jsem si to i sama sepsala. Při úpravě poměrů souhlasil se vším. 

Mladší dceru jsem dostala do péče a dostala jsem na ni i slušné výživné. Romana si 

během školy přivydělávala brigádně, tak jakmile ukončila školu a začala pracovat, 

okamžitě se odstěhovala.  

 

Respondent 3 odpověděl:   

Manžel děti rozmazloval, všechno jim dovoloval, když něco nechtěly dělat, tak 

nemusely. Když jsem někam potřebovala jít, vše jsem musela do poslední věci 

připravit, protože toho nebyl schopen. Zájmy neměl žádné, ležel na gauči, koukal 

na televizi. S odstupem času si myslím, že běhal za ženskýma, tehdy jsem si myslela, že 

ne. My jsme se k sobě vůbec nehodili, neměli jsme vůbec nic společného, každý jsme 

byli úplně jiný. Kdybych ho poznala později, nikdy bychom se nemohli vzít. Já jsem ho 

nesnášela, bála jsem se ho. Mlátil mě klidně i před dětmi. Pořád jsem ustupovala, ale 

nebylo kam. Nebyla jsem schopná se odhodlat k nějakému kroku, který by to vyřešil. 

On to nakonec vyřešil. Našel si ženskou a odešel od nás. Já jsem byla vlastně ráda. Taky 

jsem se bála, aby kluci nebyli po něm. Občas ho v nich ale vidím. Státní byt jsme 

načerno prodali, jak se to tehdy dělalo. Moji rodiče si koupili domek za Prahou 

a nechali mi svůj byt, kde jsem vyrostla. To mě zachránilo. 

 

Respondent 4 odpověděl:   

 Vztahy mezi námi nebyly dobré. Neustále jsme se hádali a to i před dětmi. Klára 

zjistila, že se s někým scházím. Ona mi sice tvrdila, že nikoho jiného nemá, ale já jsem 

přesvědčený, že to nebyla pravda. V době, kdy jsem byl bez práce, se naše vztahy 

natolik vyhrotily a ochladly, že nakonec Klára podala návrh k soudu o rozvod a žádala 

svěřit děti do vlastní péče. Eliška to brala hodně špatně. Vzhledem k tomu, že jsme 

prakticky žili odděleně, seznámil jsem děti s mojí přítelkyní Ivetou. Eliška se víc 

přimknula k mámě, Matěj to nijak zvlášt neřešil. 
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Respondent 5 odpověděl:   

Já jsem si našel přítelkyni. Nebylo to tak, že bych někoho hledal, ale prostě se to stalo. 

Najednou jsem zjistil, že vztah může být o něčem jiném. Zkoušel jsem se s ní rozejít, 

hlavně kvůli dětem, ale nedokázal jsem to. Denise jsem to nakonec řekl. Nejdřív se 

rozplakala, pak dostala vztek. Nějakou dobu jsme spolu nemluvili. Pak jsme se dohodli, 

že se rozestěhujeme.  Sehnal jsem jí bydlení v domě s majitelem, zaplatil kauci a první 

nájemné. Dostala smlouvu na dobu neurčitou. S Patrikem a Dominikem to bylo 

jednoduché. Dohodli jsme se na střídavé výchově po týdnu. S dcerou to bylo horší. 

Denisa se střídavou výchovou nesouhlasila, řekla, že je příliš malá, že chce, aby bydlela 

s ní. Nakonec jsem na to přistoupil, ale až bude dcera starší, podám si žádost 

o střídavou výchovu i k ní. 

 

3.5.4 Dotaz č. 4 

Jak spolu vycházíte nyní, jak se stýkáte s dětmi? 

 

Respondent 1 odpověděl:   

Zuzana, když nás rozvedli, tak už bydlela s někým jiným, toho si taky vzala. Sáru mi 

nechtěla moc dávat, že nemám podmínky. Mně to nebavilo se s ní dohadovat. Sára 

začala dokonce říkat tomu jejímu manželovi tati. To mě teda totálně vytočilo. Pohádali 

jsme se kvůli tomu, když jsem si pro dceru přišel. Sára pak řekla, že se mnou nikam 

nepůjde. Tak jsem přestal platit alimenty. Nemá holku proti mně navádět. Bývalá 

manželka mě udala na policii a ještě si požádala o zvýšení výživného. Tak já si teda 

podal návrh na úpravu styku. Mám přece právo svoji dceru vídat. Asi půl roku jsem ji 

neviděl. Mluvil jsem s ní několikrát pouze po telefonu. Ptal jsem se jí, zda by nechtěla 

se mnou jet za babičkou. Vždycky mi řekla, že mají už něco naplánované s mámou. 

Nevím, jestli se mám ještě o něco snažit, je úplně pod vlivem své matky. V červnu 

čekáme s přítelkyní dítě, tak se na to možná i vykašlu, pořád se doprošovat, abych 

viděl vlastní dceru. 
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 Respondent 2 odpověděl: 

My jsme s manželem žili jako dva cizí lidé, kteří se potkávají, dělí se o poplatky a to je 

vše. Nakonec jsme byt prodali, rozdělili si peníze. Já jsem si koupila garsonieru pouze 

pro sebe, něco mi přidali i rodiče. Kam šel bývalý manžel, to nevím a doufám, že ho už 

nikdy neuvidím. Dcery jsou už dospělé, tak si myslím, že je to lepší. Jsou již soběstačné. 

Veronika je v jiném stavu, bydlí s přítelem v pronájmu. Bojím se, jak to zvládnou, 

protože přítel dcery nemá stabilní zaměstnání, není tady žádná finanční jistota. Já jim 

finančně pomoci nemohu, bývalý manžel na tom údajně také není nejlépe.  

 

Respondent 3 odpověděl:   

Já jsem si našla přítele, se kterým jsem již čtyři roky. Nesmírně si ho vážím, je mi 

oporou, je pravým opakem mého bývalého manžela. Přítel je také rozvedený a má děti 

z prvního manželství. Děti si bere na víkendy. Naše děti se dobře znají a kamarádí se. 

Bývalý manžel si syny zpočátku bral, ale teď již zřídka. Kluci začali brát jako vzor a tátu 

mého přítele, i když vědí, že je Libor jejich otec. Mají ho bohužel spíše jako odstrašující 

příklad, jak nechtějí dopadnout. Bývalý manžel dělá všude dluhy, dokonce nedávno, 

i když už jsme jak dlouho rozvedeni, ho u mě hledal exekutor. 

 

Respondent 4 odpověděl:   

Jsme rozvedeni. Já žiji s Ivetou, bývalá manželka si také našla nového partnera. Jedná 

se mimochodem o jejího nadřízeného v práci, takže jsem měl pravdu, opravdu někoho 

měla. Přítel manželky je také rozvedený, bere si své děti na víkend. Děti se s tím 

srovnaly docela dobře, i když Eliška začíná říkat, že jí to stěhování nebaví. Ona je nyní 

v pubertě, tak to s ní je těžší. Občas bývá drzá, snaží se ze situace něco vytěžit. Myslím 

si, že nám říká to, co chceme slyšet. Taky se zhoršila ve škole. Ne nijak výrazně, ale 

mrzí nás to. 
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Respondent 5 odpověděl:   

Myslím si, že se Denisa v průběhu let změnila, přestali jsme si rozumět. Já jsem si našel 

přítelkyni, zkoušel jsem se s ní rozejít, ale prostě to nešlo. Narození dcery bylo vlastně 

pokusem o záchranu manželství. Myslím si, že je to odcizení mezi námi a ochladnutí 

citů. Nezkusili jsme ani manželskou poradnu, nemělo by to cenu. S Denisou jsme 

nehádali, děti neznaly důvody rozchodu. Museli jsme jim to vysvětlit. Vzaly to myslím 

dobře. Domníval jsem se, že naše vztahy v současné době jsou dobré, ale nyní se 

ukazuje, že ne. Já se chci domluvit, matka nechce, nekomunikuje, nesděluje mi 

informace, hádáme se. Nemůžeme se domluvit ani na prázdninách. 
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4 Diskuse  

Jako téma své absolventské práce jsem si zvolila problematiku sociálně-právní ochrany 

dětí. Ve své teoretické části jsem popsala, kterými zákony se sociální pracovník řídí 

a jaké má nástroje své práce. Cílem bylo popsat a zmapovat práci soc. pracovníka 

na Oddělení sociálně-právní ochrany, ukázat, s jakými pracuje konkrétně 

klienty.K tomuto tématu bylo již hodně napsáno. Knihy, ze kterých jsem čerpala, jsou 

dostupné v Městské knihovně. Rovněž na internetu je tato problematika diskutována. 

Je to problematika, která je často i medializována. Nyní byl stěžejní zákon  č. 359/1999 

Sb. o  sociálně-právní ochraně novelizován. Jeho novela vešla v platnost dne 1. 1. 

2013. Novela se zaměřuje převážně na pěstounskou péči, kdy zavádí tzv. profesionální 

pěstounskou péči. Sociálním pracovníkům vymezuje další kompetence a úkoly. 

V tomto zákoně je již přímo například uvedena nutnost pořádání případových 

konferencí, vyhodnocování ohroženého dítěte, vypracovávání individuálních plánů 

apod. Ve své práci jsem se těmto metodám také věnovala. Případové konference se 

na OSPODu pořádali již před platností novely a vzhledem k tomu, že na OSPODu 

pracuji, setkala jsem se s jejich pořádáním již v praxi. Ve své teoretické části jsem 

čerpala z literatury, internetu, časopisů, ale i ze své praxe. 

 

V praktické části jsem si dala za úkol zjistit jaké jsou příčiny rozpadu vztahů. Pro svůj 

výzkum jsem si vybrala kvalitativní metodu ralizovanou formou rozhovorů s pěti 

respondenty. Jedná se o specifický, reperezentativní vzorek, výsledky nelze rozhodně 

zavšeobecnovat. Respondenti dostali několik na sebe navazujích otázek za účelem 

zjištění, jak se vyvíjel jejich vztah s partnerem. Otázky jsem musela přizpůsobovat 

tomu, jak plynul rozhovor. Vím ze své každodenní práce s klienty, že když navodíte 

atmosféru důvěry a pochopení, rozpovídají se někdy velmi podrobně o svém životě. 

Mnohdy se mi začnou svěřovat a hledají spřízněnou duši, která by je vyslechla 

a poradila jim. Někdo je ale naopak velmi uzavřený a je těžké k němu proniknout. Ženy 

mívají větší tendenci se svěřovat než muži, ale není to pravidlem.  
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První moje otázka zněla: Jak jste se seznámili a jak dlouho jste se znali, než jste 

uzavřeli manželství? První respondent byl muž. Před uzavřením manželství se znali 

s manželkou dva roky a pět měsíců. Druhou respondentkou je žena. S manželem se 

znali 9 měsíců. Bezprostřední příčinou uzavření manželství bylo její těhotenství. Třetí 

respondentkou je žena. S manželem se před uzavřením manželství znali čtyři měsíce. 

V době svatby byla respondentka rovněž těhotná. Čtvrtý respondent je muž, 

s manželkou se před svatbou znali dva roky. Pátým respondentem je muž. Manželství 

s partnerkou nikdy neuzavřeli, znali se od 16 let, ve 22 letech se jim narodilo první 

dítě. Příčinu rozpadu vztahů těchto respondentů nelze hledat v délce jejich vztahu 

před svatbou, která je od čtyř měsíců do dvou let a pěti měsíců.  

 

Druhá otázka byla: Jaké bylo Vaše soužití a kdy se začalo kazit? Třetí otázka: Jak se 

Váš vztah vyvíjel dál, jak to braly děti? 

 U prvního respondenta nastala krize v manželství hned zpočátku, kdy byl odsouzen 

a pobýval ve vězení, po návratu z vězení chtěli s partnerkou začít nový život. Po 

narození dítěte, kdy rodina měla nedostatek financí, respondent těžko hledal práci, 

zadlužovali se, hádali se. Manželka si našla přítele. Rozvedli se, když bylo dceři 6 let. 

Byla svěřena soudem do péče matky. Druhá respondentka uvedla, že problémy začaly, 

když se od rodičů přestěhovali do vlastního bytu. Manželé byli odkázáni sami na sebe, 

tím se projevila rozdílnost jejich povah a očekávání od společného soužití. Děti  celou 

situací trpěly. Rodiče se rozvedli, až když byly dcery skoro dospělé, což se negativně na 

nich podepsalo. Definitivní konec soužití nastal, až když respondentka zjistila, že má 

manžel milenku. U třetí respondentky byl vztah odsouzený k zániku od samého 

počátku. Jednalo se o neuvážené uzavření manželství uspíšené těhotenstvím 

respondentky. Z manželství se narodili dva synové.  Důsledkem neurovnaných poměrů 

byla nevěra ze strany muže. Rozvod byl logickým vyústěním a bylo dobře, že 

manželství netrvalo tak dlouho, aby mělo devastující vliv na děti. Čtvrtý respondent 

musel odejít ze zaměstnání. Vztah manželů neunesl dlouhodobější finanční nejistotu, 

vzájemné odcizení a následnou nevěru u obou partnerů. Obě děti věděly 

o problémech v rodině, hůře to nesla starší dcera, která se ztotožnila více s matkou. 

Děti jsou svěřeny do střídavé výchovy. Pátý respondent uváděl postupné citové 
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ochlazení, zevšednění, vzájemné neporozumění, následkem čehož si našel jinou 

partnerku. Starší syn je ve střídavé péči obou rodičů, mladší dceru má ve výhradní péči 

matka. 

 U všech pěti respondentů se jeví na první pohled jako příčina rozvodu nevěra jednoho 

nebo obou partnerů. Než však došlo k nevěře, vztah v manželství byl již z nějakého 

důvodu narušený. Nevěra se proto jeví ne jako příčina rozpadu manželství, ale pouze 

jako důsledek neuspořádaných vztahů, citového ochladnutí, finančních problémů 

apod. Jak jsem již uvedla, vzorek respondentů je velmi malý, aby se dal zevšeobecnit. 

Domnívám se však i na základě svých dlouholetých zkušeností ze svého zaměstnání, že 

statistická čísla příčin rozpadů manželství, která uvádí nevěru, mohou být zkreslena 

povrchností zkoumání. 

 

Poslední dotaz jsem koncipovala tak, abych zjistila, jaký měl vliv rozpad vztahu rodičů 

na jejich děti. Dotaz zněl: Jak spolu vycházíte nyní, jak se stýkáte s dětmi? 

Respondent č. 1 se nesmiřitelností svojí i matky dítěte prakticky připravil o dceru. 

Matka se ho jako otce snaží odříznout, což se jí daří, otec rezignoval, založil si novou 

rodinu. Respondentka č. 2 žije sama. Finančně na tom není nejlépe. Dcery se jí odcizily, 

starší dcera navázala s největší pravděpodobností neperspektivní vztah. Z celého 

životního příběhu respondentky čiší beznaděj, která se přenáší na další generaci. 

Respondentku č. 3 a její děti zachránilo, že ji manžel včas opustil. Dokázala si najít 

nového kvalitnějšího partnera, a jak doufá, i pozitivní vzor pro děti. Děti se s otcem 

stýkají, ale jak sama uvádí, berou ho už s rezervou. Respondent č. 4 žije s novu 

partnerkou, jeho bývalá žena má rovněž nového partnera. Rozchod rodičů více 

negativně ovlivnil starší dceru, také jí moc nevyhovuje neustálé stěhování. Zda se 

situace odrazí na dceři do budoucna, ukáže až čas. Syn se zatím nijak negativně 

neprojevuje, na uspořádání si zvykl. Respondent č. 5 se obává budoucího vývoje 

vztahů s bývalou partnerkou. Ačkoliv to zpočátku vypadalo, že jsou rodiče schopni se 

dohodnout, ukazuje se, že tomu tak není. Vztahy jsou naopak horší, prognóza do 

budoucna je nejistá. 
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Všem respondentům se v průběhu manželství nebo partnerského vztahu narodily děti. 

Jejich děti jsou poznamenané více, či méně, jejich rozchodem. Setrvávání 

v nefunkčním vztahu s partnerem může být pro děti horší, než rychlý rozvod. 

Atmosféra v rodině může být tak špatná, že rozpad původní rodiny by byl pro všechny 

vysvobozením. Příkladem je respondentka číslo dvě, která otálela s rozhodnutím 

o rozvodu tak dlouho, až si poničila život, ztratila šanci na nový a normální partnerský 

vztah a neprospělo to ani jejím dcerám, které vyrůstaly v nezdravém prostředí. 

Některé z dětí jsou rozchodem rodičů připraveny o jednoho z nich, některé se naučí 

využívat situaci ve svůj prospěch.  Myslím si, že když se rodina rozpadne, je to vždy 

traumatizující pro partnery a ještě více pro jejich děti, které si nesou negativní 

důsledky do dospělosti. Rozpad rodiny je vždy smutný příběh, který si každý nese 

v sobě. 

 

Na počátku jsem si položila výzkumnou otázku, která zněla: Jaké jsou příčiny 

a důsledky rozpadu rodin? Myslím, že odpovědi najdeme přímo v rozhovorech 

s respondenty, a ve shrnutí těchto odpovědí.  
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Závěr 

Materiály k absolventské práci jsem čerpala z různých pramenů. Cílem bylo popsat 

a zmapovat, ale také přiblížit, specifika této práce na oddělení sociálně právní ochrany 

dětí. Jako hlavní cíl jsem si stanovila zjištění příčin rozpadu vztahů. Při volbě výzkumné 

metody jsem věděla, že budu pracovat pouze s velice úzkým vzorkem populace 

a musím ho zvolit tak, aby nám i takto omezený počet respondentů něco ukázal a bylo 

možné učinit nějaký závěr.  

 

Obecně lze říct, že sociálně právní ochrana je odvětví, kterým je třeba se zaobírat do 

hloubky, abychom celé problematice porozuměli. Při práci s dětmi a s jejich rodiči 

musíme postupovat s citem a s taktem. Na sociálního pracovníka jsou kladeny čím dál 

tím větší nároky a to nejen v paragrafové znalosti zákonů, ale i na jeho osobnost, 

schopnost komunikace, práci pod tlakem, rozvážnost ve vypjatých situacích. Sociální 

pracovník je nucen plnit i úlohu mediátora v opatrovnických sporech, které se týkají 

výchovy a výživy nezletilých dětí a úpravy styku. Tato jednání jsou vyčerpávající 

a mohou působit na jeho psychickou pohodu, což se následně může promítnout i do 

jeho soukromého života. Tomu by bylo možné zabránit, kdybychom dokázali zcela 

oddělit svůj soukromý život od práce. Přes veškerou snahu to však někdy nelze. 

 

Ve své praktické části jsem se zaměřila více na rodiče než jejich děti. Myslím si, že je 

zajímavé číst příběhy jednotlivých respondentů a vidět jejich život zvnějšku. 

Absolventskou práci by bylo možné rozšířit tak, že bych si více všímala, jaký dopad má 

krize rodiny na děti. Zjistit formou pohovorů, jaký je pohled nezletilých na věc, co cítí, 

co by si přáli, jak to prožívají a vnímají. Rozšířit otázky i na rodiče a to v tom smyslu, co 

si myslí oni, co se domnívají, že jejich děti prožívají, cítí a co by si přáli. Zajímavé by 

bylo potom srovnání toho, jak to vidí rodiče a jak jejich děti. 

 

Absolventskou práci jsem pojala trochu jako sondu do životů jednotlivých 

respondentů. Mimo to, abych naplnila stanovené cíle, jsem chtěla ukázat různé lidi 

s rozdílnými pohledy na život a prožívání. Každý člověk je jedinečný a zvláště v sociální 
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práci je třeba k němu tak přistupovat. Zmapovala jsem i práci sociálního pracovníka, 

který se rodinou zabývá. Na jedné straně je klient a jeho problémy, na druhé straně 

sociální pracovník, který se musí řídit zákony a pravidly. 

 

Věřím, že se mi podařilo ukázat komplexní obraz práce sociálního pracovníka a jeho 

klientů, zjistit příčiny rozpadů rodin, i když na omezeném počtu respondentů. Tím 

jsem naplnila cíl své práce. Domnívám se, že moje práce by mohla přinést větší 

pochopení pro problémy klientů, ale i sociálních pracovníků, mohla by sloužit jako 

inspirace a poučení pro začínající sociální pracovníky, kteří na OSPOD nastoupí po 

absolvování školy.  



49 

 

Проблемы пользoвателя с точки зрения социально-правовой 

защиты детей. 

Резюме 

Во своей выпускной работе я ориентировалась на социально-правовую защиту 

детей. Я описала какое содержание работы  социального работника, который 

работает в этом отделе. Я хотела показать его сложную работу и  

характеризировать его клиентов. В теоретической части работы  я описала какими 

методами работать с клиентами. Я описала как проводится оздоровление семьи. 

Это однa из основных задачeй социального работника. В современноe время 

оздоровлении семьи прикладывается большое значение. Когда мы заметим, что 

ребёнок в семье находится под угрозой, потому что семья не испольняет свои 

основные функции, мы должны начать работу со всеми её членами и cтремиться 

к предотвращению помесщения ребёнка вне егo биологической семьи. Я также 

указываю на все основные законы, которые касаются деятельности работника 

социально-правовой защиты детей. Я надеюсь, что мне удалось представить 

основнoе  coдеpжaние работы социального работника.  

 

В практической части я выбрала для своего исследования форму качественных 

разговоров. Главной целью моего исследования было yстановить причины 

распада семьи. Я задaла респондентам несколько ключевых вопросов и оставила 

их свободно говорить о своей жизни и об истории своего супружества, или 

партнёрства. Я хотела показать, что за стастическими числами скрываются 

человеческие судьбы. Я обнаружила, что не всегда причиной развода бpaкa 

является неверность, как частo пpиводит статистикa. Действительность бывает 

другая. Но не смотря на статистические дaнныe, развод, это грустная история 

повреждaющая всех членов семьи, но пpeжде всего малолетних детей. 

 

Ключевые слова : cоциально-правовая защита, Отдель социально-правовой 

защиты детей, pодители, cемья, cемейное право, cоциальный работник, 

pодительские права, pазвод  



50 

 

Bibliografie 

Monografie 

 

GARDNER, A. R. Syndrom zavrženého rodiče. 1.vyd. : Praha: JAN, 1996. 104 s. 

ISBN 80-85529-22-X. 

 

KOPŘIVA, K. Lidský vztah jako součást profese. 5.vyd. Praha: Portál, s. r. o., 2006.  

147 s.ISBN 80-7367-181-6.  

 

MATĚJČEK, Z. Co děti nejvíc potřebují. 2.vyd. Praha 1995. 108 s. ISBN 80-7178-058-8. 

 

MATOUŠEK a kol., Metody a řízení sociální práce. 1. vyd.: Praha: Portál, 2003. 

384 s.ISBN 80-7178-548-2. 

 

MATOUŠEK, O., PAZLAROVÁ, H., Hodnocení ohroženého dítěte a rodiny v kontextu 

plánování péče. 1.vyd. Praha: Portál, s. r. o., 2010. 184 s. ISBN 978-80-7367-739-8 

 

PEMOVÁ,T., PTÁČEK, R. Sociálně-právní ochrana dětí pro praxi. 1.vyd.: Praha: Grada, 

2012. 187 s. ISBN 978-80-247-4317-2. 

 

ŘEZNÍČEK, I. Metody sociální práce. 1.vyd. Praha: Sociologické nakladatelství 1994. 

75 s. ISBN 80-85850-00-1.  

 

WARSHAK, A. R. Revoluce v porozvodové péči. 1.vyd. Praha: Portál 1996. 240 s.  

ISBN 80-7178-089-8. 

 

Seriálové publikace 

 

Právo a rodina. Odborný časopis. 2012 – Praha: Linde Praha a. s. ISSN 1212-866X. 



51 

 

Elektronické dokumenty 

 

Český statistický úřad.[online]. 2010.[cit. 2012-12-15] 

 Dostupné z WWW:<http://www.czso.cz/csu/ 2011edicniplan.nsf/t/28003FC405/ 

$File/401911rc10.pdf >  

 

Český statistický úřad. Kdo podává žádost o rozvod.[online] 2012. [cit. 2012-12-15] 

Dostupné z WWW: <http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/rozvodovost> 

 

Gender, Rovné příležitosti, výzkum.2010/2: Kdo podává žádost o rozvod a jaké jsou 

příčiny rozpadu partnerských vztahů? Marta Vohlídalová. S. 48-56. [online]  

[cit. 2012-12-15] Dostupné 

z WWW:http://www.genderonline.cz/uploads/0fe05a7bc97ec53bf76b8cdee8e94cd81

a4bb68d_kdo-podava-zadost-o-rozvod.pdf> 

 

Přílohy 

Příloha č. 1 - rozhovor vedený s  panem Petrem K. 

Příloha č. 2 - rozhovor vedený s paní Janou V. 

Příloha č. 3 - rozhovor vedený s paní Kristýnou J. 

Příloha č. 4 - rozhovor  vedený s  panem Jiřím K. 

Příloha č. 5- rozhovor vedený s panem Jaroslavem H. 

Příloha č. 6 - tiskopis, který obdrží rodiče při návštěvě  OSPODu 

Příloha č. 7 - vzor dopisu, který je zasílán rodiči, který neplatí výživné 
 



 

 

Příloha č. 1 – rozhovor byl vedený s  panem Petrem K, stáří 41 let. Pan Petr K. je 

rozvedený, má jednu vyživovací povinnost k nezletilé dceři Sáře, která byla soudem 

svěřena do péče matky. Sáře je nyní deset let. 

 

Jak jste se seznámili a jak dlouho jste se znali, než jste uzavřeli manželství? Seznámili 

jsme se ve fastu foodu, kam jsme oba zašli na oběd. Moje bývalá manželka Zuzana se 

mi líbila na první pohled. Na něco jsem se jí zeptal, už ani nevím na co, a tak jsme se 

začali spolu bavit.  Navrhl jsem se jí po nějaké době, zda by se mnou nezašla třeba do 

kina a ona souhlasila.  Začali jsme spolu chodit a po 5 měsících i bydlet u ní v bytě, 

který měla po babičce. Já jsem tehdy pracoval jako řidič taxislužby, Zuzana dělala 

recepční posilovně. Poté, co jsme spolu bydleli skoro dva roky, uzavřeli jsme 

manželství. 

 

Jaké bylo Vaše manželství na začátku? Zpočátku bylo fajn, ale já jsem se pak dostal do 

průšvihu s kradenými auty a skončil jsem v kriminále, byl jsem tam sedm měsíců. Když 

jsem se vrátil domů, rozhodli jsme se, že začneme znovu. Nemohl jsem sehnat práci. 

Každý chtěl výpis z rejstříku trestů. Tak jsem dělal načerno řidiče pro jednoho 

soukromníka, kterého jsem znal z dřívějška. Dařilo se nám docela dobře, manželka 

otěhotněla a narodila se nám Sára. 

 

Změnilo se něco po narození dcery? Měli jsme málo peněz, pořád to nestačilo. Někdy 

se stalo, že jsme neměli na zaplacení nájemného, tak jsem to nezaplatil a odložil na 

později. Také jsem přišel o práci. Byl jsem vystresovaný, že neuživím rodinu. Byl jsem 

vyřazen z evidence Úřadu práce. Neplatil jsem si zdravotní pojištění, ale pořád jsem 

doufal, že to nějak půjde, že to překonáme. Vzali jsme si půjčku v hotovosti, abychom 

splatili dlužné nájemné a nevystěhovali nás. Pak jsme zase museli platit tu půjčku. Bylo 

málo peněz, oba jsme byli nervózní. Hádali jsme se kvůli všemu. Manželka začala 

chodit pracovat brigádně do té posilovny, kde pracovala před mateřskou, já v té době 

hlídal dceru. Tak jsme se domluvili, když já nemohl sehnat pořádnou práci. Vracela se 

někdy pozdě v noci, říkala, že byla s kamarádkou, ale já jsem se dozvěděl, že chodí po 



 

 

diskotékách. Vadilo mi to, hodně jsme se kvůli tomu hádali. Jednou, když přišla takhle 

pozdě domů a ještě na mě vřeštěla, že jsem k ničemu, tak jsem jí nafackoval. 

 

Stalo se to jednou, nebo i víckrát? Ano stalo se to víckrát. My jsme se prali oba. Začali 

jsme si i dělat naschvály. Ona mi například ve vzteku rozstříhala moji oblíbenou košili, 

já jsem ji polil kýblem studené vody. Zuzana na mě zavolala policii, pak došlo k tomu, 

že jsem byl vykázán policií z bytu. Sáře tehdy byly čtyři roky. Já jsem pak přišel, sbalil si 

věci a odešel bydlet ke kamarádovi. 

 

Pak jste se rozvedli? Hned ne, ještě jsme se snažili dát to dohromady. Rozvedli jsme 

se, když bylo Sáře 6 let. Dohodli jsme se, že bude v péči matky, já měl platit výživné 

3 000,- Kč. Sáru jsem se snažil brát si pravidelně. Bydlel jsem ale na ubytovně a tak 

jsem si ji mohl brát jen na den a občas. Taky když chcete něco s dítětem podniknout, 

musíte mít peníze. To byl u mě problém. Nemůžete pořád chodit po parku a přece 

jsem ji nemohl brát na ubytovnu. Myslím si, že se se mnou dcera postupem času 

začala nudit. 

 

Jaké jsou Vaše vztahy s bývalou manželkou? Zuzana, když nás rozvedli, tak už bydlela 

s někým jiným, toho si taky vzala. Sáru mi nechtěla moc dávat, že nemám podmínky. 

Mně to nebavilo se s ní dohadovat. Sára začala dokonce říkat tomu jejímu manželovi 

tati. To mě teda totálně vytočilo. Pohádali jsme se kvůli tomu, když jsem si pro dceru 

přišel. Sára pak řekla, že se mnou nikam nepůjde. Tak jsem přestal platit alimenty. 

Nemá holku proti mně navádět. 

 

Jak na neplacení výživného reagovala bývalá manželka? Udala mě na policii a ještě si 

požádala o zvýšení výživného. Tak já si teda podal návrh na úpravu styku. Mám přece 

právo svoji dceru vídat. 

 

Jak dlouho jste dceru neviděl? No, bude to asi půl roku. 



 

 

Mluvíte s dcerou alespoň po telefonu? Mluvil jsem s ní několikrát. Ptal jsem se jí, zda 

by nechtěla se mnou jet za babičkou. Vždycky mi řekla, že mají už něco naplánované 

s mámou. Nevím, jestli se mám ještě o něco snažit, je úplně pod vlivem své matky. 

V červnu čekáme s přítelkyní dítě, tak se na to možná i vykašlu, pořád se doprošovat, 

abych viděl vlastní dceru. 



 

 

Příloha č. 2 - rozhovor vedený s paní Janou, stáří 48 let, matkou dvou již nyní 

dospělých dcer. Paní Jana V. je již 5 let rozvedená. V době rozvodu s panem Oldřichem 

V. byla starší dcera Veronika již zletilá, mladší Romaně bylo 16 let, v té době ještě 

studovala. Starší Veronika byla registrována na Úřadu práce, byla krátce vyučená 

v oboru kuchař-číšník. 

 

Jak dlouho jste se znali před uzavřením manželství? Znali jsme se devět měsíců. 

Důvodem uzavření manželství bylo moje těhotenství. Tehdy mi bylo 20 let, mému 

manželovi 28. Brala jsem to tehdy hodně lehkomyslně, nepřemýšlela jsem, zda se 

k sobě hodíme. Seznámili jsme se na horách při lyžování. Líbil se mi, byl vysoký, štíhlý, 

sportovní typ. Byl společenský, připadal mi jako člověk do nepohody. Manželství jsme 

uzavřeli z důvodu mého těhotenství, ale já jsem si myslela, že bychom se stejně časem 

vzali. Já jsem byla tehdy po škole a rok jsem pracovala jako administrativní pracovnice. 

Můj manžel pracoval na stavbě jako jeřábník. 

 

Jaké bylo Vaše soužití po svatbě a potom, když se Vám narodily děti? My jsme po 

svatbě bydleli u mých rodičů. Naši měli poměrně velký byt na Vinohradech, kde jsme 

měli k dispozici jeden pokoj. V bytě s námi ještě bydlel můj o pět let mladší bratr. Já 

jsem brzy skončila na rizikovém těhotenství. Neustále jsem zvracela, musela jsem kvůli 

tomu být hospitalizována v nemocnici. Tam jsem byla asi 14 dní, pak jsem se vrátila 

domů a už jsem do práce nešla. Myslím, že v té době bylo mezi námi vše v pořádku. 

Můj manžel vycházel dobře i s mými rodiči, měli jsme příslib bytu od manželova 

zaměstnavatele. Po narození dcery mi hodně pomáhala moje matka. Bydlela jsem 

v prostředí, které jsem měla ráda a kde jsem vyrostla. Měla jsem zde hodně známých, 

chodila jsem s kamarádkami do parku s dcerou Veronikou. Vzhledem k tomu, že 

Veronice již byly dva roky a my jsme měli na podzim dostat byt, dohodli jsme se, že se 

pokusíme o druhé dítě. Otěhotněla jsem hned první měsíc. Zpočátku jsem 

v těhotenství problémy neměla, ale potom jsem musela být opět hospitalizována 

v nemocnici. Tak se stalo, že do nového bytu vše stěhoval manžel a já šla rovnou 

z nemocnice tam. 



 

 

Kdy se Váš vztah začal kazit? To byla asi tehdy, když jsme se přestěhovali do nového 

bytu. Byt se mi líbil, jednalo se o byt 3+1 v paneláku s balkonem, ale z prostředí kolem 

jsem byla dost vyřízená. Okolí vypadalo hrozně, všude samé bláto, nikoho jsem 

neznala, nebyly zde obchody, nic. Manžel byl v práci a já sama doma, pouze s dcerou, 

nespokojená a nešťastná. Můj manžel to absolutně nebyl schopen pochopit. Já jsem 

od něho měla určitá očekávání, která pro něho byla asi nemožná splnit. Namlouvala 

jsem si, že budeme jenom spolu, konečně si to užijeme, budeme si vzájemnou oporou. 

Asi jsem chtěla nějaký ideální stav, který nebyl možný. Manžel se ke mně naopak začal 

chovat úplně jinak, než jsem si představovala, že by to mělo být. Měla jsem pocit, že 

mu na mně nezáleží. Hádali jsme se kvůli tomu, že já jsem pořád nespokojená, ničím se 

mi nezavděčí. Skončilo to většinou tak, že se naštval, prásknul dveřmi a odešel 

s kamarády do hospody a doma mě nechal opět samotnou. Když se narodila druhá 

dcera, již jsem si na sídlišti našla známé, se kterými jsme chodili s dětmi na písek, 

navštěvovali jsme se. To se mému manželovi také nelíbilo. Byl naštvaný, že jsem 

v těhotenství přibrala a po porodu mi to nešlo shodit. K nám domů nikdo nesměl, 

o mých kamarádkách se vyjadřoval vulgárně. Vyčítal mi, že jsem tlustá, válím se doma 

na mateřské.  Myslím, že už tehdy se to začalo definitivně kazit. Já jsem to ale vidět 

nechtěla, pořád jsem doufala, že spolu dokážeme být štastní. Po mateřské jsem 

nastoupila do práce. Když jsme se nastěhovali, začal manžel upravovat byt. Pak mi řekl, 

že si nezasloužím, aby doma něco dělal, protože jsem bordelářka a nemá to stejně 

cenu. Já jsem v té době přišla o práci, protože děti byly pořád nemocné. Manžel mi 

sice dával dostatek peněz na domácnost, ale přestal se mnou komunikovat. Také mi 

řekl, že si mě vzal vlastně proto, že už měl čas se oženit. 

 

Jaký měl vztah k dětem? K dětem měl vztah dobrý, snažil se jim věnovat. Chodil s nimi 

bruslit, vzal je na hory. Co se týče dětí, mohla jsem se na něho spolehnout, že se o ně 

dokáže postarat. Když ale dcery přišly do puberty, připadalo mi, jakoby se od nich 

odtáhnul. V té době začal více vysedávat po hospodách. Přišel domů z práce, převlékl 

se a běžel na pivo s kamarády, nebo si šel zahrát volejbal a pak na pivo. Doma odmítal 

cokoliv dělat.  



 

 

Jak myslíte, že vše prožívaly Vaše dcery? Ty viděly, že to mezi mnou a jejich tátou není 

v pořádku. Myslím si, že z toho byly neštastné, ale odmítaly se o tom bavit. Veronika 

se začala toulat po večerech, začala kouřit, přišla i opilá. Byla jsem na všechno 

sama.Když jsem o tom řekla manželovi, řekl, že je to ta moje výchova a můžu za to 

já.Veroniku pro časté absence vyhodili z učebního oboru. Manžel dokázal pouze přijít 

a řvát. Přemýšlela jsem o rozvodu, ale nevěděla jsem, jak bych to zvládla. Měla jsem 

v té době pouze plat uklízečky, to by nebylo na živobytí a placení bytu. Navíc jsme 

zprivatizovali byt a museli jsme ho splácet. Veronika nastoupila do jiného učebního 

oboru, kde to bylo trochu lepší. Romana končila základní školu, nebyla tak problémová 

jako Veronika, ale neměl jsem spolu také ideální vztah. Romana byla uzavřená, 

nesdílná, šla si svou cestou a měla svoji hlavu. Jednou mi při hádce řekla, že jsem 

nejhorší máma, jakou zná.  

 

Jaký jste z toho měla pocit? Byla jsem z toho dost špatná, ale s odstupem času vidím, 

že to se mnou taky nebylo lehké. Byla jsem podrážděná, nervózní, nespokojená se 

životem, se svým manželstvím a s tím jak vypadám. Manžel mi to navíc neustále 

připomínal a často se se mnou bavil o rozvodu. Kladl si podmínky typu, bud to uděláš, 

jak chci já, nebo se s tebou rozvedu. Když jsem přišla o práci, řval na mě, že mě živit 

nebude a zažádá o rozvod. Veronika si v té době našla přítele a odstěhovala se 

k němu. Já jsem byla dost zoufalá, co budu dělat. 

 

Jak jste to vyřešila? V té době jsem měla štěstí a podařilo se mi sehnat dobrou práci 

přes kamarádku. Jednalo se sice o práci typu krátký a dlouhý týden, ale to mi nevadilo, 

protože holky už byly velké a stejně o mě doma nikdo nestál. Neustále jsem váhala, 

zda mám podat návrh o rozvod. 

 

Co nakonec způsobilo, že jste se rozvedli? Já jsem se toho bála. Neuměla jsem žít 

sama, nedovedla jsem si to představit. V té době jsme již měli splacený byt, tak by bylo 

řešení byt prodat a odstěhovat se. Pořád jsem váhala, čekala jsem, že to podá on. Pak 

jsem se dozvěděla, že má milenku a to rozhodlo. To byla poslední kapka a já jsem to 

napsala a dala k soudu. 



 

 

Jak se k rozvodu postavil Váš manžel? Byl hrozně překvapený, že jsem to podala 

a myslím, že ho zaskočilo, že jsem si to i sama sepsala. Při úpravě poměrů souhlasil se 

vším. Mladší dceru jsem dostala do péče a dostala jsem na ni i slušné výživné. Romana 

si během školy přivydělávala brigádně a tak jakmile ukončila školu a začala pracovat, 

okamžitě se odstěhovala.  My jsme s manželem žili jako dva cizí lidé, kteří se potkávají, 

dělí se o poplatky a to je vše. Nakonec jsme byt prodali, rozdělili si peníze. Já jsem si 

koupila garsonieru pouze pro sebe, něco mi přidali i rodiče. Kam šel bývalý manžel, to 

nevím a doufám, že ho už nikdy neuvidím.  

 

Jaké jsou Vaše vztahy s dětmi v současné době? Ted, když jsou dcery už dospělé, tak 

si myslím, že je to lepší. Jsou již soběstačné. Veronika je v jiném stavu, bydlí s přítelem 

v pronájmu. Bojím se, jak to zvládnou, protože přítel dcery nemá stabilní zaměstnání, 

není tady žádná finanční jistota. Já jim finančně pomoci nemohu, bývalý manžel na 

tom údajně také není nejlépe.  



 

 

Příloha č. 3 - rozhovor vedený s paní Kristýnou J., věk 43 let, rozvedenou, v péči má 

dva nezletilé syny Filipa ve věku 15 a Davida ve věku 11 let. 

 

Jak jste se seznámili s manželem, po jak dlouhé době jste uzavřeli manželství? 

Seznámili jsme se v hospodě na Valentýna. Já tam byla s kamarádkami a on 

s kamarády. V té době jsem pracovala v cestovní kanceláři. O nápadníky jsem neměla 

nouzi, ale žádný mi nebyl dost dobrý. Libor mě zaujal tím, že mi připadal jiný. Dva 

měsíce před tím se vrátil z Austrálie, kde několik měsíců pracoval. Vyprávěl mi hodně 

o Austrálii. Byl taky fešák. Já jsem se zkrátka zamilovala a za 4 měsíce jsme se brali. 

V té době jsem už byla těhotná. Vlastně jsme se skoro neznali. Já jsem dál chodila do 

práce, s manželem to bylo různé. Neustále zaměstnání střídal, nikde nevydržel moc 

dlouho. On je vyučený tesař. Dělal všechno možné, hlavně ne to, čím se vyučil. Tehdy 

to ještě mezi námi jakž takž šlo. 

 

Jak jste bydleli? Měli jsme půjčený domek od příbuzných. Neplatili jsme moc, ale 

pořád to bylo jenom půjčené. Neměli jsme moc naději na vlastní bydlení. Peníze také 

nebyly. Hádali jsme se snad od začátku. Když se narodil Filip, nebylo to o nic lepší. 

Situace byla pro nás docela bezvýchodná. Neměli jsme tady v Čechách žádnou 

perspektivu. Libor stále vzpomínal, jak byl v Austrálii, jak si tam vydělal a že by to bylo 

řešení. Když bylo Filipovi 1,5 roku, rozhodli jsme se, že pojedeme za prací do Ameriky. 

Jela jsem tam já se synem, manžel a moje matka. Moje matka kupodivu s Liborem 

vycházela dobře. Řekla bych, že i lépe než já. 

 

Neměla jste obavy jet s dítětem do nejistoty a cizího prostředí? Tehdy ne, teď, jen 

když o tom vyprávím, tak si uvědomuji, jak jsem byla lehkomyslná a naivní. Tehdy jsem 

byla ještě hodně zamilovaná, mladá a tohle jsem neřešila. Našli jsme si tam pronájem 

a pracovali tam načerno. Dnes to vůbec nechápu, jako bych to ani nebyla já. Byli jsme 

tam jeden a půl roku. Já jsem pracovala ve školce, manžel a moje matka po nocích 

uklízeli obchodní dům. S péčí o malého jsme se střídali. Přesto, jak to bylo 

nezodpovědné, tak na toto období docela ráda vzpomínám. Našla jsem si tam 

i kamarádky. Američani jsou ale jiní než my, mají mnohem jednodušší život. 



 

 

Jaké jste se k sobě s manželem v cizině chovali? Hrozně. My jsme se hádali jak koně. 

On byl Libor hrozně vzteklý, agresivní, vybíjel si to na mě. Jinak se mi v Americe líbilo, 

byla to určitě zajímavá zkušenost, ale bydlet bych tam nemohla, ani nechtěla.  

 

Co bylo po návratu? Nám se podařilo našetřit milion korun a tím jsme vyřešili naše 

bydlení. Koupili jsme malý byt, kam se přestěhovali manželovi rodiče a my se 

nastěhovali do jejich státního bytu 3+1. Tehdy mě manžel přemluvil k druhému dítěti.  

 

Vaše vztahy se nějak zlepšily? Vůbec ne, spíše naopak. Libor byl hrozně agresivní, řvali 

jsme na sebe, občas mě zmlátil a to klidně, i když jsem byla těhotná. Když si na to 

vzpomenu, tak se za to i stydím, co jsem si všechno nechala líbit. Sice jsme vyřešili 

bydlení, ale moc peněz jsme stále neměli, protože manžel občas pracoval a občas 

nepracoval. Pak se nám narodil David a s penězi to bylo ještě horší. 

 

Jak se choval manžel k dětem? On je rozmazloval, všechno jim dovoloval, když něco 

nechtěly dělat, tak nemusely.  Když jsem někam potřebovala jít, vše jsem musela do 

poslední věci připravit, protože toho nebyl schopen. Musela jsem navařit a přesně ho 

instruovat. Stejně, když jsem se vrátila, bylo vše jinak, děti byly třeba nenajedené. Jídlo 

neohřál a místo toho dostaly rohlíky.  

 

Jaké měl zájmy? Žádné, ležel na gauči, koukal na televizi. S odstupem času si myslím, 

že běhal za ženskýma, tehdy jsem si myslela, že ne. My jsme se k sobě vůbec nehodili, 

neměli jsme vůbec nic společného, každý jsme byli úplně jiný. Kdybych ho poznala 

později, nikdy bychom se nemohli vzít. 

 

Jaký jste k němu měla vztah? Napadal Vás nadále fyzicky? Já jsem ho časem 

nesnášela, bála jsem se ho. Mlátil mě klidně i před dětmi. Pořád jsem ustupovala, ale 

nebylo kam. Nebyla jsem schopná se odhodlat k nějakému kroku, který by to vyřešil. 

 

Jak se stalo, že jste se nakonec rozvedli? On to vyřešil. Našel si ženskou a odešel od 

nás. Já jsem byla vlastně ráda. Taky jsem se bála, aby kluci nebyli po něm. Občas ho 



 

 

v nich ale vidím. Státní byt jsme načerno prodali, jak se to tehdy dělalo. Peníze jsme si 

rozdělili. Moji rodiče si koupili domek za Prahou a nechali mi svůj byt, kde jsem 

vyrostla. To mě zachránilo. 

 

Jak žijete teď? Jak děti přistupují k otci? Já jsem si našla přítele, se kterým jsem již 

čtyři roky. Nesmírně si ho vážím, je mi oporou, je pravým opakem mého bývalého 

manžela. Přítel je také rozvedený a má děti z prvního manželství. Děti si bere na 

víkendy. Naše děti se dobře znají a kamarádí se. Občas mě mrzí, že moji kluci nemají 

svého vlastního tátu taky takového. Bývalý manžel si syny zpočátku bral často, ale teď 

již zřídka. Kluci začali brát jako vzor a tátu mého přítele, i když vědí, že je Libor jejich 

otec. Svého otce mají bohužel spíše jako odstrašující příklad, jak nechtějí dopadnout. 

Bývalý manžel dělá všude dluhy, dokonce nedávno, i když už jsme jak dlouho 

rozvedeni, ho u mě hledal exekutor. Vlezl nám do bytu a oblepil naše věci. Řešíme to 

s právníkem a přes soud. Jsou to jeho dluhy, které si nadělal po rozvodu, není u mě ani 

trvale hlášen a já tohle přesto musím řešit. Já se minulosti snad nikdy nezbavím.  

 



 

 

Příloha č. 4 - rozhovor byl vedený s  panem Jiřím K., stáří 40 let. Pan Jiří K. je 

rozvedený, děti Elišku a Matěje má svěřené do střídavé výchovy. 

 

Po jak dlouhé době jste uzavřeli manželství a jaké bylo Vaše manželství od začátku? 

Znali jsme se dva roky. S manželkou jsem se seznámil přes kamaráda. Chodili jsme 

spolu asi rok, pak jsme se rozhodli, že zkusíme bydlet spolu. Pronajali jsme si menší 

byt. Já jsem už tehdy pracoval v bance jako manažer, Klára ještě studovala vysokou 

školu. Když dokončila školu, vyplynulo logicky, že se vezmeme. Také jsme se rozhodli, 

že i opatříme bydlení. Klára nastoupila do zaměstnání, měly jsme oba příjmy, tak 

hypotéka nebyla problém. Po třech letech se nám narodila dcera Eliška a za další dva 

roky syn Matěj. 

 

Kdy se to začalo kazit, co se stalo? To bylo v době, když jsem byl bez práce. Manželce 

se to nelíbilo, naléhala, abych si urychleně něco našel.  Musel jsem tehdy z práce 

odejít, protože to pro mě bylo psychicky příliš náročné. Práci jsem si hledal, věděl 

jsem, že máme dostatečnou finanční rezervu a nemusím na to tolik spěchat. Vážné 

problémy nastaly, když Klára nastoupila do zaměstnání. Chtěla se seberealizovat. 

Začala jezdit na služební cesty, vracet se pozdě domů. Mně řekla, že si bude dělat, co 

chce a nezajímá ji můj názor.  Najednou jsem byl sám s dětmi a to i o víkendu. Bez 

práce jsem byl asi 8 měsíců. Klára chodila do druhé třídy, Matěj ještě do školky. V té 

době jsem se seznámil s přítelkyní Ivetou, která mi velmi pomohla. V té době jsem na 

tom byl psychicky dost špatně. S manželkou jsme se hádali, bylo to pro mě špatné 

období. Manželka mi neustále vyčítala, že nepracuji, nedala si nic vysvětlit. Když se 

na to podívám zpětně, asi se hlavně bála finanční nejistoty. Já jsem potom na podzim 

nastoupil do práce. 

 

Jaké byly tehdy Vaše vztahy s manželkou? Vztahy mezi námi nebyly dobré. Hádali 

jsme se pak už pořád a to i před dětmi. Klára zjistila, že se s někým scházím. Ona mi 

sice tvrdila, že nikoho jiného nemá, ale já jsem byl přesvědčený, že to nebyla pravda. 

V době, kdy jsem byl bez práce, se naše vztahy vyhrotily a ochladly, když jsem do práce 

nastoupil již, se to nezlepšilo. Klára nakonec podala návrh na rozvod. 



 

 

Jak na tehdejší situaci reagovaly děti? Eliška to brala hodně špatně. Vzhledem k tomu, 

že jsme prakticky žili odděleně, seznámil jsem děti s mojí přítelkyní Ivetou. Eliška se víc 

přimknula k mámě, Matěj to nijak zvlášt neřešil. Eliška začala říkat, že nemá Ivetu ráda. 

Nechce ji vidět, je zlá apod. Myslím si, že žárlila a také jí vadilo, že to není jako dřív. 

 

Jak jste to nakonec vyřešili? O majetku jsme se dohodli, ale o dětech to bylo horší. Já 

jsem chtěl střídavou výchovu po týdnu, matka chtěla děti do péče. Manželka nakonec 

na nátlak soudkyně souhlasila, že si střídavou výchovu vyzkoušíme. Pro střídavou 

výchovu mluvila i ta skutečnost, že si Klára pořídila bydlení nedaleko bytu, kdy jsme 

bydleli všichni pohromadě. Když jsme se rozestěhovali, vztahy mezi námi se výrazně 

uklidnily. Eliščiny výhrady k Ivetě sice trvají, ale myslím si, že se to zlepšuje. Nakonec 

jsme se na střídavé výchově dohodli. 

 

Jaká je situace nyní? Jsme rozvedeni. Já žiji s Ivetou, bývalá manželka si také našla 

nového partnera. Jedná se mimochodem o jejího nadřízeného v práci, takže jsem měl 

pravdu, opravdu někoho měla. Přítel manželky je také rozvedený, bere si své děti 

na víkend. Děti se s tím srovnaly docela dobře, i když Eliška začíná říkat, že jí to 

stěhování nebaví. Ona je nyní v pubertě, tak to s ní je těžší. Občas bývá drzá, snaží se 

ze situace něco vytěžit. Myslím si, že nám říká to, co chceme slyšet. Využívá situace 

ve svůj prospěch, někdy se mi zdá, že trochu intrikuje, aby to pro ni bylo výhodné. 

Taky se zhoršila ve škole. Ne nijak výrazně, ale mrzí nás to.  



 

 

Příloha č. 5 - rozhovor vedený s panem Jaroslavem H., stáří 35 let, otcem tří dětí, 

svobodným. 

 

Jak jste se seznámili, kdy jste spolu začali bydlet?  Známe se od 16 let, jednalo se 

o první lásku. Seznámili jsme se v tanečních. Denisa je o rok mladší než já. Vydrželo 

nám to dost dlouho. Když bylo Denise dvacet dva a mně dvacet tři, narodil se Patrik, 

o tři roky později Dominik. Bydleli jsme a bydlíme dosud v rodinném domku mých 

rodičů. Máme zde svoje celé patro, je to byt pod uzavřením. Denisa s mými rodiči vždy 

vycházela velmi dobře. Často nám hlídali kluky.  

 

Kdy se Váš vztah začal kazit? Nedá se to přesně určit. Prostě jsme si nějak zevšedněli 

a přestali jsme si rozumět. Uvažovali jsme o rozchodu, už když Patrikovi bylo 7 

a mladšímu Dominikovi 4. Tehdy jsme měli krizi, vážně jsme se bavili o rozchodu. Pak 

jsme se dohodli, že spolu zůstaneme a rozhodli jsme se, že si pořídíme třetí dítě. 

Denisa pořád chtěla holčičku a to se nám povedlo. Narodila se nám Adélka. 

 

Zlepšily se Vaše vzájemné vztahy po narození dalšího dítěte? Na chvíli jo, ale pak se 

to zase začalo kazit. Denisa se mnou moc nekomunikovala. Ono to s ní bylo těžké, 

nedokázala mi říct, co jí vadí. Myslím si ale, že jsme si lezli na nervy vzájemně. Děti 

mám rád, ale domů z práce jsem se moc netěšil. Já pracuji na směny jako strážník 

Městské policie. Mám dost nepravidelnou pracovní dobu. Když jsem byl doma, snažil 

jsem se dětem věnovat. Když bylo Adélce 3 roky, šla do školky. S dětmi nám hodně 

pomáhali moji rodiče, kteří šli oba do důchodu. Myslel jsem, že když půjde Denisa 

do práce, tak se to zlepší, ale bylo to stejné. 

 

Kdy jste se odhodlal, že se rozejdete?  Já jsem si našel nejprve přítelkyni. Nebylo to 

tak, že bych někoho hledal, ale prostě se to stalo. Najednou jsem zjistil, že vztah může 

být o něčem jiném. Zkoušel jsem se s ní rozejít, hlavně kvůli dětem, ale nedokázal jsem 

to. Denise jsem to řekl. 



 

 

Jak na to Denisa reagovala? Nejdřív se rozplakala, pak dostala vztek. Nějakou dobu 

jsme spolu nemluvili. Pak jsme se dohodli, že se rozestěhujeme.  Sehnal jsem jí bydlení 

v domě s majitelem, zaplatil kauci a první nájemné. Dostala smlouvu na dobu 

neurčitou. 

 

Jak jste se dohodli o dětech? S Patrikem a Dominikem to bylo jednoduché. Dohodli 

jsme se na střídavé výchově po týdnu. S dcerou to bylo horší. Denisa se střídavou 

výchovou nesouhlasila, řekla, že je příliš malá, že chce, aby bydlela s ní. Nakonec jsem 

na to přistoupil, ale až bude dcera starší, podám si žádost o střídavou výchovu i k ní. 

 

Co si myslíte, že bylo příčinou rozpadu Vašeho vztahu a rodiny?  Myslím si, že se 

Denisa v průběhu let změnila, přestali jsme si rozumět. Já jsem si našel přítelkyni, 

zkoušel jsem se s ní rozejít, ale prostě to nešlo. Narození dcery bylo vlastně pokusem 

o záchranu manželství. Myslím si, že je to odcizení mezi námi a ochladnutí citů. 

Nezkusili jsme ani manželskou poradnu, nemělo by to cenu. S Denisou jsme se 

nehádali, děti neznaly důvody rozchodu. Museli jsme jim to vysvětlit. Vzaly to myslím 

dobře. 

 

Jaké jsou Vaše vzájemné vztahy v současnosti? Domníval jsem se, že dobré, ale nyní 

se ukazuje, že ne. Já se chci domluvit, matka nechce, nekomunikuje, nesděluje mi 

informace, hádáme se. Nemůžeme se domluvit ani na prázdninách. 



 

 

Příloha č. 6 – tiskopis, který obdrží rodiče při návštěvě  OSPODu 

 

Vážení rodiče, 
 

Právě procházíte složitým životním obdobím. V souvislosti s rozchodem dochází v rodině k závažným 
psychologickým, sociálním i ekonomickým změnám. Jestliže už k rozchodu muselo dojít, mělo by se 
jednat o klidný rozchod dvou lidí, jejichž vztah přestal mít smysl, ale kteří jsou schopni své děti i sebe 
uchránit před závažnými psychickými traumaty a jejich následky. 
 
Rádi bychom Vám v této souvislosti poskytli informace vycházející z Úmluvy o právech dítěte 
č. 104/1991 Sb., zák. č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů zák. č. 359/1999 Sb., 
o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. 

 
1) Úmluva o právech dítěte č. 104/1991 Sb. 

Obsah Úmluvy odráží a proklamuje základní potřeby dítěte. Je rozdělena do tří částí, první část 
(článek 1-41) obsahuje soubor lidských práv dítěte, zahrnující práva občanská, politická, ekonomická, 
sociální a kulturní. Tato práva jsou formulována od základních práv zabezpečující přežití až po práva 
vyjadřující možnost dítěte o sobě rozhodovat, a to v závislosti na věku. Práva dítěte obsažená 
v jednotlivých článcích Úmluvy jsou upravena v českém právním řádu. 

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

§ 26 
odst. 1 – před rozhodnutím, kterým se rozvádí manželství rodičů nezletilého dítěte, upraví soud 

jejich práva a povinnosti k dítěti pro dobu po rozvodu, komu bude dítě svěřeno do výchovy a jak má 
každý z jeho rodičů přispívat na jeho výživu 

odst. 2 – jsou-li oba rodiče způsobilí dítě vychovávat a mají-li o výchovu zájem, může soud svěřit 
dítě do společné, popř. střídavé výchovy obou rodičů, je-li to v zájmu dítěte a budou-li tak lépe 
zajištěny jeho potřeby. 

odst. 4 – při rozhodování o svěření dítěte do výchovy rodičů soud sleduje především zájem 
dítěte s ohledem na jeho osobnost, zejména vlohy, schopnosti a vývojové možnosti, a se zřetelem na 
životní poměry rodičů. Dbá, aby bylo respektováno právo dítěte na péči obou rodičů a udržování 
pravidelného osobního styku s nimi a právo druhého rodiče, jemuž nebude dítě svěřeno, na 
pravidelnou informaci o dítěti. Soud přihlédne rovněž k citové orientaci a zázemí dítěte, výchovné 
schopnosti a odpovědnosti rodiče, stabilitě budoucího výchovného prostředí, ke schopnosti rodiče 
dohodnout se na výchově dítěte s druhým rodičem, k citovým vazbám dítěte na sourozence, prarodiče 
a další příbuzné a též k hmotnému zabezpečení ze strany rodiče včetně bytových poměrů. 

Odst. 5 – soud vždy vezme v úvahu, kdo dosud kromě řádné péče o dítě dbal o jeho výchovu po 
stránce citové, rozumové a mravní. 

 
§ 27 
odst. 1 – dohoda rodičů o styku s dítětem nepotřebuje schválení soudu 
odst. 2 – soud však styk rodičů s dítětem upraví, vyžaduje-li to zájem na jeho výchově a poměry 

v rodině. Bránění oprávněnému rodiči ve styku s dítětem, pokud je opakovaně bezdůvodné, je 
považováno za změnu poměrů, vyžadující nové rozhodnutí o výchovném prostředí. 

odst. 3 – jestliže je to nutné v zájmu dítěte, soud styk s dítětem omezí nebo jej zakáže. 
 
§31 
odst. 1 – rodičovská zodpovědnost je souhrn práv a povinností 

a) při péči o nezletilé děti, zahrnující zejména péči o jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a 
mravní vývoj, 

b) při zastupování nezletilého dítěte, při správě jeho jmění 
odst. 2 – při výkonu práv a povinností uvedených v odst. 1 jsou rodiče povinni důsledně chránit 

zájmy dítěte, řídit jeho jednání a vykonávat nad ním dohled odpovídající stupni jeho vývoje. 
 
 



 

 

§ 32 
odst. 1 – rozhodující úlohu ve výchově mají rodiče 
odst. 2 – rodiče mají být svým osobním životem a chováním příkladem svým dětem 
 
§34 
odst. 1 – rodičovská zodpovědnost náleží oběma rodičům 
 
§ 37 
odst. 1 – žádný z rodičů nemůže zastupovat své dítě, jde-li o právní úkony ve věcech, při nichž 

by mohlo dojít ke střetu zájmů mezi rodiči a dítětem nebo ke střetu zájmů dětí týchž rodičů 
odst. 2 – nemůže-li dítě zastoupit žádný z rodičů, ustanoví soud dítěti opatrovníka, který bude 

dítě v řízení zastupovat. Tímto opatrovníkem zpravidla ustanoví orgán vykonávající sociálně-právní 
ochranu dětí. 

 
3) Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů 

§ 5 –předním hlediskem sociálně-právní ochrany je zájem a blaho dítěte ochrana rodičovství a 
rodiny a vzájemné právo rodičů a dětí na rodičovskou výchovu a péči. Přitom se přihlíží i k širšímu 
sociálnímu prostředí dítěte.  

 
§ 8 
odst. 2 – dítě, které je schopno formulovat své vlastní názory, má právo pro účely sociálně-

právní ochrany tyto názory svobodně vyjadřovat při projednávání všech záležitostí, které se ho dotýkají, 
a to i bez přítomnosti rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte. Vyjádření dítěte se při 
projednávání všech záležitostí týkajících se jeho osoby věnuje náležitá pozornost odpovídající jeho věku 
a rozumové vyspělosti. Při své činnosti bere orgán sociálně-právní ochrany v úvahu přání a pocity dítěte 
s přihlédnutím k jeho věku a vývoji tak, aby nedošlo k ohrožení nebo narušení jeho citového 
a psychického vývoje. 

 
§ 11 
odst. 1 – Obecní úřad obce s rozšířenou působností 

a) pomáhá rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě, 
b) poskytuje a zprostředkovává rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a při péči 

o dítě zdravotně postižené 
 
§ 12  
odst. 1 – Obecní úřad obce s rozšířenou působnosti může uložit rodičům povinnost využít 

odbornou poradenskou pomoc, pokud rodiče: 
a) nezajistili dítěti odbornou poradenskou pomoc, ačkoliv dítě takovou pomoc nezbytně potřebuje 

a obecní úřad obce s rozšířenou působností takovou pomoc předtím doporučil, 
b) nejsou schopno řešit problémy spojené s výchovou dítěte bez odborné poradenské pomoci, 

zejména při sporech o úpravě výchovy dítěte nebo úpravě styku s dítětem. 
 
§ 55 
odst. 5 – Nahlížet do spisové dokumentace vedené o dítěti, nejde-li o část týkající se správního 

řízení, je oprávněn na základě písemné žádosti pouze rodič dítěte, kterému náleží rodičovská 
zodpovědnost, nebo jiná osoba odpovědná za výchovu dítěte nebo jejich zástupce na základě písemně 
udělené plné moci. Tyto osoby mají právo při nahlížení do spisové dokumentace činit si z ní výpisy 
a pořizovat za úhradu kopie spisové dokumentace nebo její části. 



 

 

Příloha č. 7 – vzor dopisu, který je zasílán rodiči, který neplatí výživné 

 

Věc: výzva 

Vážený pane ……, 

 

 Orgánem sociálně právní ochrany bylo zjištěno, že není pravidelně hrazeno výživné na 

Vašeho nezletilého ……………… 

 

Orgán sociálně právní ochrany dětí poskytuje pomoc při uplatňování nároku dítěte na 

výživné a při vymáhání plnění vyživovací povinnosti k dítěti podle § 11 odst. e), zákona 

č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí. Upozorňujeme Vás, že dle rozsudku 

Obvodního soudu pro Prahu 5 jste povinen platit výživné ve výši…………., --Kč/m. Je ve 

Vašem zájmu začít řádně a včas hradit běžné výživné a rovněž v brzké době dorovnat 

vzniklý dluh. V případě, že tomu tak nebude, upozorňujeme Vás, že se vystavujete 

nebezpečí trestního stíhání pro podezření ze spáchání trestného činu zanedbání 

povinné výživy. Pokud nezačnete pravidelně výživné hradit a neuhradíte vzniklý dluh, 

může být na Vás i orgánem sociálně-právní ochrany podáno trestní oznámení. 

 

S pozdravem 


