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1. Úvod 

Tento dokument vznikl v rámci realizace zakázky Ministerstva práce a sociálních věcí, 

která je nedílnou součástí projektu „Systémová podpora profesionálního výkonu sociální 

práce II“ a v rámci níž dochází k pilotnímu nastavení a ověření modelů sociální práce. 

Jedná se konkrétně o ověření nastavených podmínek zamýšlených specializací v sociální 

práci na úrovni klientské, včetně jejich obsahové náplně a včetně identifikování in terdisci-

plinárního a multidisciplinárního přístupu potřebného pro výkon sociální práce v rámci níže 

specifikovaných specializací:  

• specializace zaměřená na nepříznivé sociální situace rodin s dětmi, 

• specializace zaměřená na nepříznivé sociální situace spojené s chudobou 

a nezaměstnaností, 

• specializace v oblasti penitenciární a postpenitenciární péče, 

• specializace zaměřená na nepříznivé sociální situace spojené se stárnutím, 

• specializace zaměřená na nepříznivé sociální situace spojené s mentálním a duševním 

zdravím. 

Výstupem této zakázky bude 8 dokumentů:  

• 5 komparativních dokumentů (specializací), 

• 2 dokumenty popisující inter- a multidisciplinární tým,1 

• odborná rešerše zaměřená na ověření efektivity výkonu sociální práce na klienta. 

Zajištění výše uvedeného pilotního ověření je nezbytné pro rozvoj profesionalizace sociální 

práce, zejména nastavení možnosti profesního růstu v rámci sociální práce, zvýšení dovedností 

a kompetencí sociálních pracovníků, což povede ke zkvalitnění výkonu činností sociální práce 

na území České republiky s pozitivním dopadem na klienty, potenciální klienty i zaměstnava-

tele sociálních pracovníků2. 

Specifikace projektu 

Projekt Ministerstva práce a sociálních věcí „Systémová podpora profesionálního výkonu soci-

ální práce II“ s registračním číslem CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0003751 se zaměřuje na posí-

lení procesů profesionalizace sociální práce, na zvýšení kompetencí sociálních pracovníků, na 

zajištění podpory stávajícím sociálním pracovníkům a na osvětu v oblasti sociální práce. Pro-

jekt je realizován v rámci Operačního programu Zaměstnanost a je financován z Evropského 

sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR. 

Cílovou skupinou projektu jsou sociální pracovníci, kteří vykonávají svou činnost v souladu 

s ustanoveními § 109 a § 110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozděj-

ších předpisů, na území celé České republiky. 

  

 
1 Po konzultaci se zadavatelem byl tento výstup integrován do jednoho dokumentu.  
2 Ve všech předkládaných dokumentech je termín „sociální pracovník“ použitý jako zobecňující maskulinum, a tudíž zahrnuje 

jak mužský, tak ženský rod. 
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2. Výzkumné metody a metodika práce 

V rámci projektu „Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce II“ byly defino-

vány obsahy pěti vybraných specializací, přičemž vyvstala potřeba ověřit, zda tyto specializace 

budou v praxi přínosem, resp. jakým přínosem. Cílem ověření je zjistit, jak v praxi tyto speci-

alizace budou fungovat a v rámci odborné rešerše zjistit možnosti ověřování účinnosti sociální 

práce na klienta. Dále je cílem zjistit složení interdisciplinárních a multidisciplinárních týmů, 

jejich přínosy a překážky zavedení v české praxi sociální práce.  

Zásadní výzkumné cíle byly stanoveny zadavatelem a lze je tedy definovat následovně:  

1. Ověřit přínosnost definovaných specializací pro praxi. 

2. Zjistit složení interdisciplinárních a multidisciplinárních týmů a jejich přínos pro 

praxi. 

Před samotným vymezením jednotlivých obsahových částí, které vedou k naplnění cílů pro-

jektu, je nezbytné vymezit metodiku výzkumu. V rámci práce byly zejména využity empirické 

metody v rámci synergie kvalitativního a kvantitativního výzkumu, resp. výzkumu smíšeného. 

Jak definuje Molnár a kol. (2012), empirické metody jsou založeny na bezprostředním živém 

obrazu reality. Lze zde zahrnout metody, v nichž se odraz jevů uskutečňuje prostřednictvím 

smyslových počitků a vjemů zdokonalovaných úrovní techniky. Těmito metodami lze zjistit 

konkrétní jedinečné vlastnosti nějakého objektu či jevu v realitě. Konkrétně byly využity neex-

perimentální metody v rámci kvalitativního i kvantitativního, resp. smíšeného výzkumu. Ty se 

zakládají na použití nejméně dvou metod (zpravidla kvalitativních a kvantitativních) s cílem 

získat validní a objektivní obraz studovaného objektu na základě očištění spolehlivých infor-

mací od těch nespolehlivých (Pavlica a kol., 2000).  

Konkrétně byl využit deskriptivní přístup ke zkoumání systému činností v rámci práce sociál-

ních pracovníků, který má především induktivní charakter a ukazuje, jaká je skutečnost pozo-

rovaných jevů. Na základě specifikace zadavatelem výzkumu bylo k testování osloveno 33 pra-

covišť napříč Českou republikou, a pokud pracoviště souhlasilo, bylo zařazeno mezi testovaná 

pracoviště. Bohužel většina oslovených pracovišť spolupráci odmítla pro velké pracovní vytí-

žení zaměstnanců. Do výzkumu se zapojilo tedy 16 pracovišť v rámci zadavatelem specifiko-

vaných specializací. S ohledem na vymezení zadavatele a v kontextu počtu stanovených praco-

višť se jedná především o pilotní ověření, resp. o pilotní šetření v oblasti stanovené problema-

tiky, která předchází úplnému kvantitativnímu šetření.  

Ve specializaci zaměřené na „nepříznivé sociální situace rodin s dětmi“ byli vybráni zástupci 

oddělení sociálně-právní ochrany dětí na městských úřadech v okrese Karviná, Jeseník a Frý-

dek-Místek.3 

V rámci každé specializace byl sestaven dotazník, který obsahoval činnosti, které jsou předpo-

kládaným obsahem náplně práce jednotlivých sociálních pracovníků a byly dodány Minister-

stvem práce a sociálních věcí, v rámci zadávací dokumentace. Dotazník byl sestaven tak, aby 

 
3 Celkově bylo osloveno 33 pracovišť z Moravskoslezského kraje, Jihomoravského kraje, kraje Vysočina, Ústeckého kraje, 

Olomouckého kraje, Plzeňského kraje, Zlínského kraje, Jihočeského kraje a Prahy. Zhotovitel se ze strany oslovených praco-

višť setkal se značnou neochotou zapojit se do pilotního šetření. Větší zájem byl projeven u pracovišť ze stejného či sousedního 

kraje. Tuto skutečnost lze vyložit zejména známostí zhotovitele v daném regionu, jelikož zhotovitel se podílí i na vzdělávání 

sociálních pracovníků. Neznámost zhotovitele spolu se vzdáleností sídla zhotovitele od konkrétního pracoviště mohla nega-

tivně ovlivnit ochotu k zapojení se do šetření. Samotní pracovníci jednotlivých pracovišť uváděli časovou vytíženost související 

s výkonem jejich práce jako nejčastější důvod odmítnutí spolupráce. 
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reflektoval potřeby jednotlivých specializací pro praxi v podmínkách České republiky. Dotaz-

níkový formulář byl schválen zadavatelem a byla ověřena srozumitelnost otázek. Vlastní testo-

vání probíhalo na denní bázi a bylo realizováno od 24. června 2019 do 31. října 2019.4 Výstu-

pem tohoto šetření byla tedy primární data, která byla postupně analyzovaná a prezentovaná 

v průběžných zprávách daného šetření.  

Průběh sběru dat byl realizován bez větších komplikací, přičemž k výpadkům docházelo pouze 

z důvodu čerpání dovolené jednotlivých participantů testování. Na některých pracovištích bylo 

možné během dovolené zajistit zástup, který vyplňoval příslušné dotazníky. Nebylo to však 

možné na všech pracovištích, a to z důvodu personální nouze daného pracoviště. 

Tato forma šetření představuje zpracování výzkumného záměru pomocí metod kvantitativního 

výzkumu, který je založen na principu získávání údajů o četnosti výskytu určitého jevu a vztahy 

mezi těmito jevy. Nespornou výhodou této metody je možnost kvantifikace sledovaných jevů 

a jejich následná možnost jejich statistické interpretace. Vzhledem k tomu, že výzkumná pro-

blematika přesahuje do oblasti antropologické, bylo nezbytné šetření doplnit o metody kvalita-

tivního výzkumu. Tento přístup umožňuje zkoumanou problematiku pochopit více do hloubky, 

a tím odstranit některé nedostatky kvantitativního přístupu, kde získané poznatky mohou být až 

příliš abstraktní a obecné pro přímou aplikaci v reálných podmínkách.  

Stěžejní metodou v rámci kvalitativního výzkumu byla metodika sběru dat prostřednictvím re-

alizovaných skupinových rozhovorů (focus groups). Opět se tedy jednalo o primární data. 

S každou skupinou v rámci jednotlivých specifikací byly realizovány skupinové rozhovory, 

které se týkaly převážně otázek vztahujících se k jejich profesi s cílem doplnit dotazníkové šet-

ření. Realizátor projektu zde vystupoval zejména jako moderátor diskuze mezi dotazovanými, 

přičemž byly především využity otázky vztahující se ke zkušenostem, otázky vztahující se k ná-

zorům, otázky vztahující se ke znalostem a otázky vztahující se ke vnímání. Jednalo se tedy 

o focus groups typu skupinové interview. Pro zajištění bdělosti respondentů jednotlivé skupi-

nové rozhovory nepřesáhly délku dvou hodin. Vzhledem k odlišné lokaci jednotlivých respon-

dentů se jako efektivní prostředí pro realizaci rozhovorů jevily prostory Vysoké školy PRIGO. 

Jednalo se tedy o skupinový rozhovor v experimentálním prostředí.  

Průběh realizace skupinových rozhovorů proběhl bez větších komplikací a byl uskutečněn na 

přelomu září a října roku 2019. 

Kvalitativní šetření provedené pomocí metody skupinových rozhovorů přispělo k efektivněj-

šímu využití informací získaných z dotazníkového šetření a k jejich následné interpretaci. 

Možné nejasnosti vzniklé v rámci dotazování byly tak konkretizovány v rámci těchto rozho-

vorů. Realizace skupinových rozhovorů pomohla analyzovat nastavení jednotlivých speciali-

zací do hloubky jejich podstaty a zejména odhalit konkrétní sestavení interdisciplinárních 

a multidisciplinárních týmů.  

Dále byly využity metody logické, a to především metody dedukce pro zpracování výsledků 

kvantitativního šetření a metody indukce pro zpracování výsledků kvalitativního šetření. Ucelený 

přehled o využité metodologii předkládaného výzkumu zobrazuje následující schéma 2.1.   

 
4 Denní báze je založena na pracovní době jednotlivých zaměstnanců zařízení/subjektů, která byla vybrána pro dané šetření. 

Nelze zde tedy počítat dny pracovního volna (dovolené či zákonné pracovní volno) a státní svátky. Relativní četnosti jsou 

počítány k celkovému počtu získaných odpovědí v rámci dané činnosti či kompetence ve sledovaném období v rámci jedné 

specializace. 
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Schéma 2.1: Výzkumná metodologie v rámci projektu „Systémová podpora profesionálního vý-

konu sociální práce II“ 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování  

Jak již bylo výše zmíněno, jedná se o pilotní šetření, které bylo realizováno v omezeném počtu 

pracovišť na základě podmínek stanovených zadavatelem. Jednotlivé výsledky vyplývající 

z daného šetření a jejich interpretaci je nutné chápat v kontextu pilotního šetření a především s 

danou charakteristikou vybraných pracovišť s ohledem na jejich lokalitu. Charakteristika pra-

covišť je předmětem následujícího textu. 

  

 

 

Zadavatel 

 

• Zjištění výzkumného 
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ností  

 

 

Zadavatel  
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ověření návrhů a 
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Zpracovatel  
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• Analýza výsledků po-
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výzkumu  

  

Zpracovatel 

 

• Metody kvantitativ-
ního výzkumu – do-
tazníkové šetření  

• Analýza výsledků – 
deduktivní zhodno-
cení výsledků a návrh 
dalšího šetření 

 

 

Zpracovatel 
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výzkumu – focus 
groups 

• Analýza výsledků – 
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cení závěrů výzkum-
ného šetření a zpraco-
vání závěrečné 
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3. Charakteristika pracovišť zapojených do výzkumu  

Orgán sociálně-právní ochrany dětí (dále jen „OSPOD“) zastává významnou úlohu dle práv-

ního postavení a pozice v řešení nepříznivé sociální situace rodin s dětmi.  

Ochrana dítěte v širším projetí je deklarována v celé řádě právních předpisů různé právní síly a 

je realizována celou řadou orgánů, právnických a fyzických osob dle jejich působnosti. Ochrana 

a zajišťování práv dítěte se tedy odráží do právních předpisů v oblasti rodinně-právní, sociální, 

školské, zdravotní, daňové, občanskoprávní, trestní apod., a z toho také vyplývá okruh subjektů, 

které ji realizují (MPSV, 2020). Sociálně-právní ochrana dětí je soubor legislativních opatření, 

která zajišťují práva dítěte na život, příznivý vývoj, rodičovskou péči a život v rodině. Jedná se 

také o ochranu dítěte před násilím (fyzickým či duševním), zanedbáváním, zneužíváním nebo 

vykořisťováním. V České republice je sociálně-právní ochrana dětí ustanovena v zákoně  

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

„zákon o SPOD“), který vymezuje sociálně-právní ochranu dětí v § 1 následovně: 

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 do-

časně vychováváno ve vlastní rodině. 

Paragraf 1 odst. 1 písm. a) až d) zákona č. 359/1999 Sb. právně deklaruje význam fungující 

rodiny pro dítě. V tomto kontextu je OSPOD, resp. subjekty definované v § 4 zákona o SPOD5, 

opravdu důležitý klíčový v rámci specializace na nepříznivé sociální situace rodin s dětmi. 

Činnost subjektů specializujících se na nepříznivé sociální situace rodin s dětmi 

Do projektu byly zapojeny v souladu se zadáním poskytovatele tři subjekty oprávněné k vyko-

návání sociálně-právní ochraně dětí (dále jen „SPOD“), které splňovaly požadavky stanovené 

smlouvou, tj. jedná se o OSPOD podle § 4 odst. 1 písm. b) zákona o SPOD, resp. obecní úřady 

obcí s rozšířenou působností. Pro všechny tři subjekty platí, že jejich činnost se týká zejména 

péče o rodinu a děti. Těmito činnostmi mohou být zejména:  

• realizace opatření na ochranu dětí (podávání návrhů, vyjádření, rozhodování, 

poskytování součinnosti atd.), 

• poskytování poradenské činnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, 

• realizace sociální preventivní činnosti a činností, které by měly vést k záchraně rodiny, 

• přijímání výchovných opatření v nefungujících rodinách, 

• řešení problematiky dětí z neúplných rodin, 

• řešení případů s nedostatečnou péčí o dítě, 

• realizace terénních sociálních prací souvisejících se zabezpečením ochrany dítěte, 

• zajišťování další sociální pomoci dětem a jejich rodičům, 

• kontrola dodržování práv dětí umístěným v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné 

výchovy, 

 
5 V práci bude pro zjednodušení vždy užíván termín „subjekt“, jakožto činitel SPOD, přičemž je vždy myšlen subjekt defino-

vaný v § 4 zákona 359/1999 Sb.  
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• zastupování dětí v případech, kdy je nemohou zastupovat rodiče (například v situaci, 

kdy by hrozil střet zájmů na straně rodiče), 

• vykonávající funkce opatrovníka a poručníka ve smyslu § 17 zákona o SPOD, 

• poradenství a prevence, 

• pěstounská péče, 

• mnoho dalších. 

Cílové skupiny OSPOD  

OSPOD ze zákona patří mezi nejvýznamnější poskytovatele SPOD, které směřují k ochraně 

dítěte. Při definování cílových skupin subjektů ve výzkumu proto platí, že jejich základními 

cílovými skupinami jsou:  

• děti, u kterých dochází nebo by potenciálně mohlo docházet k ohrožení zdravého 

vývoje, 

• rodiny s dětmi v těžké životní situaci, 

• rodiny bez dětí, které by mohly vystupovat na pozici osvojitelů či pěstounů. 

U hlavní cílové skupiny6 je vhodné blíže specifikovat, v jakých situacích může docházet k ohro-

žení zdárného vývoje, tedy blíže specifikovat tuto cílovou skupinu. Jde hlavně o děti:  

• jejichž rodiče zemřeli, neplní si povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti, 

nevykonávají anebo dokonce zneužívají práva plynoucí z rodičovské zodpovědnosti, 

• které byly svěřeny do výchovy jiné osoby, pokud tato osoba neplní povinnosti plynoucí 

ze svěření dítěte do výchovy, 

• které vedou zahálčivý nebo nemravný život (problémy se závislostmi, zákonem, školní 

docházkou, občanským soužitím atd.), 

• které opakovaně utíkají od rodičů nebo osob, které jsou odpovědné za jejich výchovu, 

• na kterých byl spáchán trestný čin, nebo existuje podezření ze spáchání takového činu, 

• které jsou na základě žádosti rodičů umísťovány do zařízení zajišťujících jejich 

nepřetržitou péči, nebo toto umístění trvá více než 6 měsíců, 

• které jsou ohroženy násilím mezi rodiči či dalšími fyzickými osobami, 

• které jsou žadateli o udělení mezinárodní ochrany, azylanty nebo osobami využívajícími 

doplňkové ochrany a které se na území České republiky nacházejí bez doprovodu rodičů 

nebo jiných osob odpovědných za jejich výchovu.   

 
6 Dětí, tj. osob do 18 let věku podle čl. 1 sdělení č. 104/1991 Sb., o Úmluvě o právech dítěte, § 8 zákona č. 40/1964 Sb., ob-

čanský zákoník, ve znění zákona č. 509/1991 Sb. 
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OSPOD coby subjekt se specializací na nepříznivé sociální situace rodin s dětmi 

Jak již bylo zmíněno, do šetření byly zapojeny tři subjekty zajišťující SPOD. V souladu s pra-

vidly projektu byl sběr dat anonymní. Jednotlivé subjekty mají jen číselné označení. Subjekt 1 

disponuje 15 zaměstnanci. Z tohoto počtu zaměstnanců subjektu bylo označeno sedm zaměst-

nanců za sociální pracovníky, z nichž pět se věnuje náhradní rodinné péči a dva představují 

kurátory pro děti a mládež. Celkový počet úvazků sociálních pracovníků podle informací, které 

subjekt 1 poskytl, byl 9.  

Subjekt 2 je z hlediska počtu zaměstnanců o něco menší než subjekt 1. Oficiálně disponuje 

13 zaměstnanci. Z tohoto počtu je 10 sociálních pracovníků. Dva jsou kurátory pro děti a mlá-

dež, dva se věnují náhradní rodinné péči a šest pracovníků realizuje terénní sociální práce. 

Všech 10 pracovníků pracuje v subjektu na plný úvazek. V roce 2018 evidovali v subjektu 2 

celkově 596 klientů. 

Subjekt 3 je v dané specializaci nejmenším podle počtu zaměstnanců. Přímo činnosti subjektu 

se věnuje 6 zaměstnanců, kteří mají status sociálního pracovníka. Podle standardů kvality soci-

álně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní ochrany 

(dále jen „standardů kvality“) subjektu 3 by mělo na jednoho pracovníka připadat maximálně 

800 osob mladších 18 let s trvalým pobytem v dané lokalitě. Tito pracovníci se věnují výlučně 

SPOD se specializací na oblast náhradní rodinné péče (tři zaměstnanci), kurately pro děti a 

mládež spolu s prevencí (dva zaměstnanci) a jeden zaměstnanec bez blíže specifikované speci-

alizace na úrovni sociálního pracovníka. 

Hlavním zdrojem těchto informací jsou oficiální webové stránky subjektů, resp. jejich standardy 

kvality. Pouze subjekt 1 a subjekt 2 poskytly informace o struktuře sociálních pracovníků, jejich 

počtu a počtu úvazků sociálních pracovníků. Všechny tři subjekty byly také dotazovány na počet 

klientů v roce 2018. Tuto informaci do šetření poskytl pouze subjekt 2. Ostatní subjekty do ter-

mínu zpracování závěrečné zprávy požadované informace nedoplnily. 
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4. Specializace zaměřená na nepříznivé sociální situace rodin s dětmi 

V České republice, stejně jako v řadě jiných zemí, je reorganizace sociální práce téměř nekon-

čící činností (Doel, 1997; Blom, 2004; Payne, Askeland, 2016). Jasným trendem v rámci soci-

ální práce je rozdělení obecné sociální práce na specializované oblasti (Payne, 2014). Běžnými 

důvody jsou politické požadavky na obnovu a zvýšení efektivity sociální práce (Blom, 2004) a 

touha sociálních pracovníků po profesionalizaci své profese (Chaib, Danermark, Selander, 

2011). Specializace však není jedinečná záležitost pouze pro sociální práci; je to obecně ros-

toucí trend také v jiných odvětvích společnosti. 

Česká sociální práce se stala v průběhu posledních dvaceti let výrazně institucionalizovanou 

a profesionalizovanou. V průběhu těchto let docházelo ke snižování strategií založených na 

normách a právně administrativních přístupech ve prospěch moderních metod sociální práce. 

Zdůrazňuje se také sociální práce jako instituce nezbytná pro moderní společnost. Objevují se 

nové oblasti sociální práce (např. školští sociální pracovníci a další). Tato expanze pak nastoluje 

nutnou diferenciaci v sociální práci a jejím profesním výkonu (Zita, 2005). 

V souvislosti s tímto trendem je nutné definovat, co je míněno obecnou a co specializovanou 

sociální prací. V rámci obecné sociální práce jednotliví sociální pracovníci v rámci své praxe 

pracují se všemi druhy problémů a typy sociálních případů. Alternativně to znamená, že jed-

notlivý sociální pracovník získá a využívá široké spektrum znalostí a dovedností a je schopen 

najít řešení, která se dotknou celé řady společenských sfér. Další možnou variantou je, že soci-

ální pracovník by měl být schopen využívat znalosti a dovednosti i jiných profesních skupin. 

Wolk a Wertheimer (1999) konstatují, že obecná sociální práce zahrnuje znalost všech metod 

sociální práce, stejně jako víceúrovňový přístup (makro, mezo, mikro) a práci se všemi nebo 

většinou klientských skupin. Sociální pracovníci v rámci obecné sociální práce využívají širo-

kou teoretickou základnu a zastávají řadu rolí. Blíže specifikovaná a do větší hloubky vymezená 

je poté sociální práce specializovaná, kdy dochází k rozvoji specifických znalostí a dovedností 

pro určitou konkrétní oblast sociální práce.  

V rámci postmoderní společnosti, která je vymezována jako flexibilní a riziková, musí „sociální 

pracovníci rozumět, jak jejich profese zapadá do struktur společnosti...“ (Dominelli, 1997). 

Přestože pojem specializovaná sociální práce je užíván jako nesporný termín, který je zcela 

jasný, při hlubším pohledu tomu tak není. Specializací sociální práce rozumíme jak specializaci 

v horizontální, tak vertikální rovině (Tomeš, 2013). Ve vertikální struktuře činnosti v profesní 

náročnosti gradují od poradenství přes moderaci, mediaci, zastupování, kurátorství, až po su-

pervizi a řízení sociálních institucí a procesů. V horizontální struktuře sociální práce zasahuje 

nejen do oblastí jako sociální služby, zdravotnictví a složky úřadu práce, ale i do nových oblastí, 

jako jsou školské služby, sociální kurately a sociální práce v trestní justici včetně mediace a 

probace. Sociální pracovníci se začínají znovu uplatňovat v personálních aktivitách velkých 

zaměstnavatelů.  
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Blom (2004) například rozlišuje šest hlavních kategorií specializace:  

1. Oblast působnosti: nemocnice, škola, úřad…;  

2. Typ práce: terénní sociální práce, práce na úřadech…; 

3. Cílová skupina podle věku: děti, rodiny, služby pro dospělé…; 

4. Cílová skupina podle problému: duševní zdraví, zneužívání návykových látek…; 

5. Metoda: přístup zaměřený na úkoly, kognitivní terapie…; 

6. Funkce/úkol: posouzení versus intervence, služba versus léčba. 

Následující text je zaměřený na specializaci zaměřenou na nepříznivé sociální situace rodin 

s dětmi. 

4.1. Popis výchozí situace dané specializace 

Rodina je podle ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“) základní a nejvýznam-

nější jednotkou české společnosti (MPSV, 2017). Kuchařová a kol. (2017) považují děti za 

investici do budoucnosti nejen pro rodiče, ale pro celou Českou republiku i vzhledem k jejímu 

stárnutí. Pro záruku dobrého prostředí pro výchovu dětí je stabilní a prosperující rodina důležitá. 

Rodinná politika byla díky „Koncepci rodinné politiky“ považována za jednu z priorit vlády 

České republiky (MPSV, 2017). Česká rodina na konci druhého tisíciletí prochází výraznými 

změnami, které jsou důsledkem modernizačních procesů vyznačujících se individualizmem a 

materializmem. Jedná se o nízkou sňatečnost a vysokou rozvodovost, vyšší věk prvorodiček, 

nízkou plodnost, rozvolnění forem partnerství a o rostoucí střední věk dožití. Jedním z cílů 

„Koncepce rodinné politiky“ je věnovat zvláštní pozornost rodinám se specifickými potřebami. 

Spolu s „Národní strategií rozvoje sociálních služeb“ na období 2019–2025 (MPSV, 2015b) a 

„Národní strategií ochrany práv dětí“ tvoří další významné rámcové dokumenty, které formo-

valy nebo formují rozvoj a směřování sociální práce s rodinami v České republice.  

Soudobé nastavení sociální politiky a potažmo i rodinné politiky a politický diskurz v České 

republice vychází z neoliberalizmu. Skutečnost je zřejmá již při prvotním nahlédnutí na daňově-

dávkový mix cílený na rodiny s dětmi, který ve výrazné míře podporuje pracující rodiny 

(MPSV, 2017; Kuchařová a kol., 2017). Rozmach neoliberalizmu je spojován s posunem od 

moderní společnosti k postmoderní společnosti. Vysloužilová a Navrátil (2019) uvádějí, že jed-

ním z dominantních znaků postmoderní společnosti je individualizmus. V oblasti rodinné poli-

tiky a nastavení sociální práce s rodinou se individualizmus projevuje zejména přesunem od-

povědnosti na jedince (rodiny), rostoucí pociťovanou sociální nejistotou a stigmatizací, mění-

cím se postavením a konstrukcí rodiny a posunem v postavení dítěte a jeho práv ve společnosti. 

Charakter rodinné politiky a sociální práce s rodinami je tudíž individualizmem ovlivněn, a to 

hlavně na koncepční úrovni (MPSV, 2017). Avšak existují empirické náznaky, že i samotní 

sociální pracovníci se se stigmatizací, stereotypizací a předsudky nemusejí umět dostatečně 

vypořádat (Anderson a McGuire, 2019; Fučík a Janků, 2019; Gřundělová, 2018). Prvky indivi-

dualizmu jsou vnímány v zaměření sociální práce hlavně na jedince, důrazu na změnu chování 

uživatele služeb, orientaci na dítě a ve vyzdvižení jeho práv. V souvislosti s důrazem na změnu 

chování uživatele služeb Janebová (2019) poukazuje na to, že neoliberalizmus transformuje 

sociální práci do výrazně kontrolní až úřednické profese. Autorka používá pojem bifurkace, což 

je politika postavena na binárním diskurzu oddělování rizikových osob od nerizikových. Soci-

ální práce potažmo pracuje s osobami rizikovými a označuje je za cílovou skupinu. Bifurkace 

vytváří černobílé posouzení, které již ze své podstaty musí generovat rizika při posuzování ri-

zik, například problém falešně rizikových versus falešně nerizikových. Janebová (tamtéž, s. 52) 

dále uvádí, že „posouzení míry zásluh, motivace, pasivity, závislosti či viny je východiskem pro 
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užití optimálního způsobu sankcí. K těm může patřit neposkytnutí pomoci, pomoc podmíněná 

kontrolou (v obou případech funguje sociální práce jako gatekeeper/vrátný/klíčník rozhodující 

o nárocích na zdroje) či kontrola bez pomoci.“ Individuální rizika by měla být posuzována v 

kontextu, ve kterém vznikají. Kontrolní povaha sociální práce se týká i práce rodin s dětmi. 

Implicitně to dokládá Gřundělová (2019). Sletten a Ellingsen (2020) se věnují standardizaci 

sociální práce s dětmi v Norsku. Standardizované nástroje mají řadu výhod, jako je např. zvy-

šování profesionality a sebedůvěry pracovníků prostřednictvím pozitivního dopadu na vzájem-

nou sémantiku a legitimitu jejich práce. Zmiňovaní autoři se ale naopak obávají, že právě stan-

dardizace vede k oslabování jejich profesní role, profesní odpovědnosti a legitimity klientů. 

Parton (2011) upozorňuje, že i díky individualizmu a pohledu na dítě jako na samostatně mys-

lící a cítící individuum je v současné sociální politice větší pozornost věnována upřednostnění 

potřeb dítěte před potřebami rodiny. Sociální práce se pak zaměřuje na slabé stránky rodiny, 

nevěnuje pozornost silným stránkám, což může vést k demotivaci participujících. V této sou-

vislosti dochází k regulaci a standardizaci činností sociálních pracovníků. Sociální pracovník 

je pouhým úředníkem, který se nezapojuje do přímé práce s klientem (Garrett, 2014). Podle 

Vysloužilové a Navrátila (2019) se tyto změny týkaly i České republiky a své tvrzení dokládají 

historickými reáliemi. Autoři zdůrazňují zejména skutečnost, že v roce 1999 došlo k vyčlenění 

zákona o sociálně-právní ochraně dětí ze zákona o rodině postupným nahrazováním oddělení 

péče o rodinu a děti oborem sociálně-právní ochrany dětí a postavením dítěte při jeho partici-

paci na řešení situacích, které se ho týkají (jeho nynějšího i budoucího stavu). Vysloužilová a 

Navrátil (tamtéž) diskutují i stále aktuálnější společenské změny, které by měla sociální práce 

reflektovat. Jedná se např. o změnu postavení žen v rodině, pozvolné oslabování rodových ste-

reotypů, rostoucí význam otců při výchově dítěte. Gřundělová (2018, s. 45) si ve svém výzkumu 

proto klade otázku, „jak sociální pracovníci a pracovnice konstruují význam genderu svých 

klientů a klientek a jak se tato konstrukce projevuje v jejich profesionálním jednání?“. Citovaná 

autorka dochází k závěru, že sociální pracovníci pro rodiny s dětmi v České republice mohou 

trpět nedostatkem genderového vědomí. Zároveň jim chybí hlubší percepce a reflexe vlastních 

stereotypů, které v nich vytvářejí obraz otce – živitele a matku – pečovatelku. Na základě vlast-

ních předsudků si dokonce mohou vytvářet vlastní představu o „dokonalé matce“, který by kli-

entka měla naplňovat. Hrozí jistá míra subjektivní diskriminace ze strany sociálního pracov-

níka, když matka tuto představu nenaplňuje. Řeháčková (2006) uvádí, že identifikace prakticky 

konstruovaného genderu je obtížná, pokud dominuje v daném kulturním prostředí, a je samo-

zřejmou, není tedy problematizována a tím ji nevidíme. Gřundělová (2018) uvádí, že gender 

v sociální práci je každodenní téma, které je potřeba reflektovat. Jak matce, tak otci mohou být 

připisované jisté stereotypní vlastnosti. Může vznikat situace, při které pracovník sice uvádí, že 

pracuje s rodinou, ale ve skutečnosti přehlíží otce a věnuje se primárně matce. Důsledkem může 

být získání nepřesného, jednostranného pohledu na fungování a situaci rodiny. I Featherstone 

a kol. (2016) zdůrazňují, že nepřehlížení a zapojování otců od sociální intervence je potřebné a 

prospěšné. Gřundělová (2018) rovněž zmiňuje, že tradiční model genderových rolí – matka 

pečovatelka, otec živitel – je sociálními pracovnicemi a pracovníky považován za funkční a 

není kriticky reflektován. Sociální pracovníci by podle Gřundělové (2018) měli být schopni 

vlastní kritické perspektivy, reflektování vlastní praxe a sebereflexe, musí k tomu mít ale pro-

fesní předpoklady. Základem pro získání profesních předpokladů potřebných pro kritickou per-

spektivu, reflektování vlastní práce a sebereflexe je vzdělání. Ve svém novějším příspěvku 

Gřundělová (2019) kromě kritiky stávajícího stavu navrhuje i některé možnosti inkluze gende-

rového vědomí do vzdělávacího procesu sociálních pracovníků. Ještě důležitější může být v 

budoucnu vzdělávání nejen sociálních pracovníků v oblasti práce a podpory rodin s dítětem z 

transgender, gender a sexuálně minoritní skupiny (Austin, 2018; Anderson a McGuire, 2019). 
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Vnímání rodiny jako systém představuje mírný odklon od individualizmu. Je založen na uznání 

vzájemných vztahů členů rodiny, komunálních vazeb a prospěšnosti fungující rodiny ve vývoji 

dítěte. Birdová (2016) uvádí, že takový přístup je možné pozorovat např. v Německu (program 

Sozialpädagogische Familienhilfe) a ve Velké Británií (program Troubled families). Avšak i tu 

je nutné nastavit procesy vhodně, tak aby byly děti dostatečně chráněné (Luckock a kol., 2017). 

Ferguson (2017) dále upozorňuje, že jak koncepce, tak samotný výkon práce musí být nastaven 

a hlavně realizován s co nejcitlivějším zaměřením na ochranu dítěte. Autor se ve své stati věnuje 

problému „neviditelných dětí“ – případů, kdy systém vnímá dítě jako ohrožené, ale navzdory 

tomu nezabrání jejich zneužití, či úmrtí. Podle Vysloužilové a Navrátila (2019) je i v České 

republice možné pracovat s rodinou jako celkem, a to díky novele zákona o sociálně-právní 

ochraně dětí, která zdůraznila právo dítěte vyrůstat ve své biologické rodině a zavedla povinnost 

vyhodnocovat situaci dítěte, vypracovávat individuální plán ochrany dítěte a realizovat přípa-

dové konference. Zde by měla participovat kromě dítěte i rodina, ideálně oba rodiče, jestli to 

případ umožňuje. Gřundělová (2019) ve svém výzkumu např. prezentuje zkušenosti pracov-

níků, kdy se otcové do participace zapojit nechtěli. Naproti tomu podle Fučíka a Janků (2019) 

jsou k obecnému předpokladu o vhodnosti udržování a posilování vztahu s biologickým rodi-

čem kritičtí. Z pohledu institutu náhradní péče může vznikat „paradox čekání na rodiče, který 

se nevrací“ a brzdit tak procesy vhodné pro rozvoj dítěte.  

Prosazování nových trendů v sociální práci s rodinou podle Vysloužilové a Navrátila (2019) 

mohou vést v budoucnu k citelnějšímu odklonu od individualizmu i v české sociální práci. Pro 

práci s rodinou bude důležité, zda dokáže reflektovat individualizační procesy ve společnosti a 

kriticky je vyhodnocovat. Důležitými otázkami tak jsou, zda bude pokračovat v orientaci na 

dítě, nebo bude chápat rodinu jako systém, zda bude schopna posoudit strukturální příčiny pro-

blému klientů, nebo je bude vnímat jako individuální selhání, a zda a do jaké míry bude schopna 

vypořádat se se stigmatizací klientů. Podobně i Janebová (2019) vyzývá, aby sociální pracov-

níci začali reflektovat dopady nejen individualizmu, ale neoliberalizmu jako celku na své fun-

gování. Autorka se obává deprofesionalizace sociální práce, přesunu práce směrem k úřední-

kům a přílišné kontrolní role na úkor ostatních činností pracovníků. Téměř stejné obavy vyslo-

vují i Sletten a Ellingsen (2020), kteří zkoumají dopad standardizace na výkon sociálních 

pracovníků v Norsku. Autoři varují před dopadem standardizace sociálních služeb bez kritické 

reflexe a dostatečně zkušených pracovníků. Dvořáková a Mertl (2018) také kritizují diskurz 

založený na čistě neoliberalistickém individualizmu a nabádají ke změně diskurzu směrem ke 

kritické sociální práci založené např. na konceptu důstojné existence. Podpora rodiny je vní-

mána jako hlavní úkol sociální práce (Thiessen, 2012), ale část autorů odkazuje na metody 

sociální práce s jednotlivcem nebo skupinou a také s komunitou (Tolson, Reid, Gavrin, 2003; 

Zastrow, 2003). 

Koncept důstojné existence vychází z toho, že „základním principem sociální spravedlnosti 

a posláním společnosti je zajistit pokud možno všem jejím členům subsistenci uznání jejich 

práva na participaci na společenských procesech a interakcích a zajištění možností a dispozic, 

aby se oněch interakcí mohli účastnit“ (Dvořáková a Mertl, tamtéž, s. 55). Jednoznačně se 

jedná o odklon od neoliberalizmu. 

Společným prvkem většiny statí zde prezentovaných je volání po takové koncepci a realizaci 

sociální práce s rodinami s dětmi, která je adekvátně kriticky reflektivní. Velice důležitým prv-

kem takové práce jsou profesní předpoklady sociálních pracovníků (Gřundělová, 2018). Neod-

myslitelnou roli zde sehrává vzdělávání, tj. proces nabývání teoreticko-praktických, profesních 

předpokladů (Vysloužilová a Dvořák, 2019) a osobní pracovní zkušenost (Ferguson, 2017). 

Budování zamýšlené specializace by tak mělo mít řádnou oporu ve vzdělávání.  
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Bechyňová a Konvičková (2008) či Smutková (2007) definují sociální práci s rodinou přede-

vším jako její podporu s cílem obnovit její fungování. Podpora rodiny, resp. její sanace, je tedy 

stěžejní faktor při práci sociálních pracovníků. Cílem sanace rodiny je předejít, zmírnit či od-

stranit dopady, které ohrožují rodinu vyloučením ze společnosti a které mají nepříznivý vliv na 

vývoj a zdraví dítěte. Zároveň tato práce poskytuje také ochranu a podporu rodičům i dítěti ve 

smyslu zachování rodiny jako celku. Smutková (2007) dále dodává, že je potřebné pochopit 

individuální potřeby rodiny, rozpoznat charakteristiku problému a přizpůsobit tomu adekvátní 

sociální práci. Matoušek a Palzarová (2010) dodávají, že poruchy rodiny je nutné chápat v šir-

ším kontextu, přičemž se jedná o takové situace, kdy je základní funkce rodiny plněna nedosta-

tečně či vůbec. Takovouto rodinu lze označit za tzv. „ohroženou rodinu“. Matoušek a kol. 

(2008) dále specifikuje také „mnohoproblémové rodiny“, které jsou charakteristické tím, že 

kumulují více problémů najednou a dlouhodobě. Takováto rodina je typická tím, že nedokáže 

samostatně řešit problémy a obrátit se na adekvátní služby, které by jí poskytly pomoc. Mnohdy 

bývají tyto rodiny označovány přívětivějším názvem, a to „rodiny se zvláštními potřebami“, 

přičemž důležitým faktorem v sanaci rodiny je její motivace ke změně (Matoušek a Palzarová, 

2010)7.  

Chrenková (2015) definuje z hlediska úrovně praxe sociální práci s rodinou na úroveň mezzo-

praxe společně se sociální prací se skupinami. Dále zde dodává, že sociální práce s rodinou 

vychází z rodinné terapie.8 Důležitý je také pohled na rodinu jako celek, kdy se klientem stává 

celá rodina se všemi členy, a to jak narušenými, tak zdravými (Langmeier, Balzar a Špitz, 

2000). Chrenková (2015) dále definuje obecné zásady při práci s rodinou, kterými jsou empatie, 

akceptace, kongruence, flexibilita, tvořivost, trpělivost, dodržování etických zásad a zásady 

systematického přístupu, které by se měly zaměřovat především na neutralitu.  

Matoušek a Palzarová (2014) uvádí, že proces, díky kterému se identifikuje ohrožená rodina, 

začíná zpravidla vně systému zabývající se SPOD. Nejčastěji to bývají školská a zdravotnická 

zařízení, komunita či sociální služby, kde se dítě pohybuje. Poté následuje úvodní fáze, která 

zahrnuje prvotní kontakt s rodinou a zjišťování informací o rodině (dotazování či pozorování). 

Úlehla (2005) tuto úvodní fázi charakterizuje jako sled etap, a to objednávku, nabídku, dojed-

nání, zakázku a dohodu.  

Východiskem sociální práce je potom především posouzení situace klienta a následné přizpů-

sobení intervence. Primárním je tedy zahájení procesu posouzení. Podle Watsona a Westové 

(2006) zde působí celá řada faktorů, které ovlivňují hodnocení a způsob, jakým bude prová-

děno. Lze zde zařadit např. iniciátora posouzení, důvod posouzení, zásady a postupy organizace 

a v neposlední řadě i přístup pracovníka. Fáze hodnocení poté definuje jako:  

• příprava na setkání s klientem, 

• setkání s klientem za účelem vytvoření vztahu a získání relevantních informací, 

• reflexe a analýza informací shromážděných o klientovi za účelem stanovení vhodných 

opatření, která mají být dodržována, 

• provádění intervence. 

 
7 Dunovský (1999) rozlišuje čtyři typy rodin, a to funkční, problémové, dysfunkční a afunkční.  
8 V odborné literatuře se můžeme setkat se dvěma přístupy, a to s pohledem na rodinnou terapii jako součást sociální práce 

s rodinou (např. Morales, Sheafor a Scott, 2011) a s přístupem na rodinnou terapii a sociální práci s rodinou jako dvě odlišné 

disciplíny (Schulman, 1999). Zde je nutné dodat, že sociální pracovník v případě výkonu rodinné terapie, resp. pokud by chtěl 

pracovat jako rodinný terapeut, musí mít k tomuto výkonu příslušnou kvalifikaci.  
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Blíže se problematice posouzení situace v rámci sociální práce s rodinami věnuje také např. 

Navrátil a kol. (2014). Autoři zde hodnotí jednotlivé přístupy k tomuto procesu a snaží se na-

vrhnout model procesu posouzení, „který vychází z procesů sociálně-vědního výzkumu, který si 

klade za cíl na jedné straně systematizovat proces posouzení, na straně druhé také přispět k na-

lezení způsobu, jak kontrolovat předsudky a simplicitní představy o komplexních životních si-

tuacích klientů (což se ukazuje jako empiricky definovaný problém).“ Jejich projektový rámec 

posouzení zahrnuje fáze formulace cíle, rozpracování témat a otázek posouzení, určení zdrojů 

informací a návrhu metod a technik posouzení (Navrátil a kol., 2014, s. 357 až 358). 

Poté tedy následuje fáze vlastní intervence, kdy jsou využívány různé metody a techniky řešení 

problémů rodiny ve snaze naplnit vytyčené cíle. Mezi stěžejní metody patří případové konfe-

rence či rodinné mediace. Dále zde patří také dotazování jako technika řešení problému, syste-

matické techniky, podmiňování, nácvik chování, výměna rolí, rozhodování na papíře, brain-

storming a další (Chrenková, 2015). Odlišné intervence budou bezesporu realizované, pokud 

se bude jednat o zneužívané, týrané a zanedbávané děti, zde podle závažnosti situace lze jako 

intervenci realizovat zajištění náhradní péče o dítě. V případě dospělých osob Matoušek a kol. 

(2008) uvádí intervenční programy pro dospělé, dále zde také zmiňuje realizaci intervenčních 

programů pro celou rodinu. Specifické intervence uvádí Matoušek a kol. (2018) také v případě 

neúplných rodin, kde jsou pravděpodobnější problémy spojené s existenční situací těchto rodin. 

Svá specifika má také sociální práce v kontextu sociálně-právní ochrany dětí, která je defino-

vaná v zákoně o SPOD.9 

Závěrečnou, resp. ukončovací fázi, Chrenková (2015) popisuje jako proces, který probíhá po-

stupně, pozvolna a nenásilně. Schlippe a Schweitzer (2001) dodávají, že je vhodné pozvolna 

zkracovat intervaly setkání na tzv. dodatečná střetnutí, kdy se zjišťují skutečnosti, např. jak se 

klientům daří, jak zvládají životní situace a překonávají problémy, kdy je vhodný půlroční in-

terval takovýchto setkání. V této etapě také dochází k závěrečné bilanci a vyhodnocení vzá-

jemné spolupráce, přičemž je důležité s klientem probrat skutečnosti návratu problému. Úpl-

ným závěrem této fáze je rekapitulace, jejíž součástí by mělo být také ocenění klientů a rozlou-

čení s rodinou.   

 
9 Charakteristika sociální práce v kontextu SPOD je definovaná v části 5 této studie, a to z důvodu kontinuity textu, jelikož 

výsledky šetření jsou podrobeny také relevantnosti ve smyslu platných právních předpisů ČR. V této části se zejména pojed-

nává o obecném vymezení sociální práce s rodinou a postavení této specializace v kontextu soudobé literatury.  
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5. Výsledky pilotního šetření 

V této části dokumentu jsou prezentovány výsledky analýzy dat, která byla shromážděna pro-

střednictvím dotazníkového šetření a realizace focus group se zástupci specializace. 

5.1. Výsledky analýzy dotazníkového šetření 

V rámci této specializace bylo k 31. 10. 2019 v rámci dotazníkového šetření získáno celkem 

220 odpovědí, což za sledované období (24. 6. 2019 až 31. 10. 2019) tvoří 80% návratnost. 

Z toho 60 odpovědí bylo získáno z pracoviště oddělení sociálně-právní ochrany dětí na měst-

ském úřadě v okrese Jeseník, 93 z pracoviště oddělení sociálně-právní ochrany dětí na měst-

ském úřadě v okrese Karviná a 67 z pracoviště oddělení sociálně-právní ochrany dětí na měst-

ském úřadě v okrese Frýdek-Místek.  

Následující přehledy odpovědí jsou podávány souhrnně za všechna tři pracoviště. Relativní čet-

nosti jsou počítány k celkovému počtu získaných odpovědí ve sledovaném období v rámci 

jedné specializace.  

V oblasti činností sociálního pracovníka bylo zjištěno, že během sledovaného období sociální 

pracovníci provedli: 

• podporu fungování rodiny ve 148 případech (67 %), 

• práci na dokumentaci, metodikách, standardech a podobně ve 140 případech (64 %), 

• vypracovávání zpráv pro rozhodnutí soudu ve 140 případech (64 %), 

• poradenství týkající se výchovy dětí, rodičovských kompetencí ve 136 případech 

(62 %), 

• vypracovávání individuálního plánu ve 109 případech (50 %), 

• spolupráci se sociálními pracovníky z jiných institucí, organizací, zařízení 

ve 112 případech (51 %), 

• spolupráci s odborníky v rámci pracoviště v 93 případech (42 %), 

• šetření v rodině v 84 případech (38 %), 

• spolupráci s pracovníky z jiných institucí, organizací, zařízení v 56 případech (25 %), 

• poradenství týkající se finančních záležitostí ve 36 případech (16 %), 

• vyhledávání a zajišťování návazných sociálních služeb ve 34 případech (15 %), 

• poskytnutí psychosociální podpory ve 24 případech (11 %), 

• poradenství týkající se náhradní rodinné péče v 18 případech (8 %), 

• činnosti související s výskytem syndromu CAN (týraného a zneužívaného dítěte) 

v 15 případech (7 %), 

• návštěvu klienta v zařízení (škola, pracoviště, zařízení pro výkon ústavní péče apod.) 

ve 13 případech (6 %), 

• případovou konferenci v 12 případech (5 %), 

• činnosti týkající se specifických potřeb dítěte (např. potřeb dětí se zdravotním 

postižením) v 8 případech (4 %), 

• rodinnou konferenci ve 2 případech (1 %), 

• osvětovou činnost směřující k široké veřejnosti ve 2 případech (1 %). 
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Ze specifických technik sociální práce byly sledovanými pracovníky zmiňovány zejména roz-

hovor, poradenství, pohovor s nezletilým, empatie, motivace, soudní jednání, využívání Co-

chemského modelu v praxi, sepsání dohody o úpravě práv a povinností, účast na dni otevřených 

dveří v Klokánku, sociální šetření a poradenství týkající se změny příjmení. Tyto techniky byly 

označeny jako specifické samotnými sociálními pracovníky, nicméně řešitelský tým se do-

mnívá, že ani jeden ze zmiňovaných úkonů nepatří mezi specifické techniky sociální práce.  

V kolonce „jiné“ bylo sociálními pracovníky zmíněno vyřizování cestovního dokladu nezleti-

lému dítěti v rámci poručenství, účast u výslechu nezletilého svědka ve věci týrání svěřené 

osoby, zastupování dítěte u soudního jednání (kolizní opatrovník), umístění nezletilého dítěte 

do ZDVOP, umístění dětí do náhradní rodinné péče, celodenní školení, přítomnost u výslechu 

nezletilého dítěte a účast na setkání s opatrovnickými soudci a sociálními pracovníky. 

V oblasti kompetencí sociálního pracovníka bylo zjištěno, že během sledovaného období so-

ciální pracovníci využili znalost platných právních předpisů, zejména ve vztahu k agendám 

OSPOD 168krát (76 %), znalosti týkající se odborného sociálního poradenství 146krát (66 %) 

a znalost dávkového systému 29krát (13 %).  

Z výsledků lze tedy konstatovat, že sociální pracovníci pracující v oblastech v rámci připravo-

vané Specializace zaměřené na nepříznivé sociální situace rodin s dětmi se ve sledovaném ob-

dobí v rámci činností nejčastěji věnovali podpoře fungování rodiny, vypracovávání zpráv pro 

rozhodnutí soudu a práci na dokumentaci, metodikách, standardech apod. (viz graf 5.1). 

V rámci kompetencí pak nejčastěji využívali znalost platných právních předpisů, a to zejména 

ve vztahu k agendám OSPOD. 

Graf 5.1: Nejčastěji využívané činnosti v rámci specializace zaměřené na nepříznivé soci-

ální situace rodin s dětmi 

 

Zdroj: vlastní zpracování  
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5.2. Výsledky analýzy focus group 

5.2.1. Hodnocení dotazníku 

Dotazník respondenti celkově hodnotili kladně, nicméně všichni uváděli, že jim zde chyběly 

činnosti související s jejich spoluprací se soudy, účastí na soudních jednáních či problematikou 

opatrovnictví (sociální pracovníci oddělení sociálně-právní ochrany dětí jsou často opatrovníky 

podle § 469 zákona č. 89/2012 Sb., nového občanského zákoníku). Jeden z respondentů rovněž 

uváděl, že mohla být více specifikována multioborová spolupráce podle typu zařízení, se kte-

rými v rámci ní spolupracovali. Respondenti nicméně uvedli, že všechny výše zmíněné činnosti 

vypisovali zvlášť do kategorie „jiné“. 

V průběhu focus group pak bylo dále respondenty uvedeno, že se často zabývají problematikou 

bydlení klientů či umisťováním dětí do ZDVOP (zařízení pro děti vyžadující okamžitou po-

moc), a tudíž dotazník mohl obsahovat i tyto kategorie.  

5.2.2. Činnosti 

Šetření v rodině  

Dva z respondentů uváděli, že šetření v rodinách realizují často, většinou na základě žádostí 

soudu, policie či úřadu práce10. Dále jsou tato šetření uskutečňována v případě, že je dítě svě-

řeno do náhradní rodinné péče anebo v případech, kdy je soudem nařízen dohled nad výchovou 

nezletilého. Většinou s těmito rodinami sociální pracovníci pracují dlouhodobě a vypracovávají 

s nimi individuální plány, jejichž naplňování je pak vyhodnocováno také v rámci samotných 

šetření.  

Podle respondentů bývá činnost související se šetřením v rodině poměrně časově náročná, pře-

devším z důvodu cestování do místa bydliště daného klienta. Tato časová náročnost se tedy 

odvíjí od velikosti obce a možností dopravy. Jeden z respondentů uvedl, že se pokouší realizo-

vat všechna šetření během jednoho dne v týdnu, v terénu tak stráví touto činností přibližně 6 

hodin. Ostatní však realizují šetření častěji, jelikož vzdálenosti do míst bydliště klientů nejsou 

tak velké. Všichni respondenti se nicméně shodli, že se jedná o nejlepší způsob, jak o dané 

rodině zjistit potřebné informace.  

Délka samotných šetření se odvíjí od účelu šetření, přibližně od třiceti minut až po hodinu, 

pokud se jedná o rodinu se závažnějšími problémy, které je třeba akutně řešit. V případě, že 

sociální pracovníci nepotřebují s klientem řešit nic závažného, vždy preferují co nejmenší zásah 

do soukromí dané rodiny. Jeden z respondentů rovněž uvedl, že šetření v rodině nyní bývá méně 

časté a většinou si rodinu zvou v rámci jednání o sepsání dohody o úpravě výchovy a výživy 

nezletilých dětí na schůzku přímo na oddělení sociálně-právní ochrany dětí.  

Respondenti se shodli na tom, že šetření nejsou klienty vnímána pozitivně a spíše se setkávají 

s názorem, že zasahují do soukromí dané rodiny a jejich návštěvy jsou nežádoucí. Zároveň však 

jeden z respondentů zmínil také příklad několika rodin, které naopak návštěvu sociálního pra-

covníka přijaly jako způsob pomoci v jejich nepříznivé sociální situaci a se sociálním pracov-

 
10 Úřad práce pro potřeby rozhodnutí o poskytnutí dávek peněžité pomoci v některých případech žádá o informace potřebné 

k rozhodnutí ve věci. Tedy za tímto účelem je možné provést šetření v rodině. 



   

19 

 

níkem se snažily co nejlépe spolupracovat. Jednu rodinu dokonce tento respondent občas na-

vštěvuje i po uzavření jejího případu, protože ví, že řešila problémy s bydlením, a chce si být 

jist, že je vše v pořádku.  

Podpora fungování rodiny  

Podpora fungování rodiny bývá nejčastěji poskytována přímo v rámci šetření v domácnosti kli-

entů. Jedná se především o poskytování odborného poradenství, poradenství týkajícího se vý-

chovy dětí, náhradní rodinné péče či finančních záležitostí. Samotný pojem „podpora fungování 

rodiny“ však byl jednotlivými respondenty vnímán odlišně. Dva z respondentů se shodli na 

tom, že se v podstatě jedná o veškerou činnost v rámci přímé komunikace s rodinami.  

Jedním z respondentů byl zmíněn případ klientky, matky samoživitelky, která má nezletilé dítě 

a která je závislá na drogách a alkoholu. Péče o děti byla v tomto případě zanedbávána, dítě 

mělo mnoho hodin neomluvené absence ve škole, nebylo mu zajištěno řádné stravování ani 

lékařská péče. Matka se neustále nacházela v tíživé finanční situaci, spadla do dluhové pasti. 

Sociální pracovník v tomto případě realizoval šetření, s matkou o daných problémech komuni-

koval a upozornil ji na nutnost změny přístupu k výchově dítěte a řešení dané situace. Klientce 

také poskytoval základní dluhové poradenství, avšak vzhledem k tomu, že klientka nezvládala 

dluhy splácet, byla odkázána přímo na služby dluhové poradny, kde s ní byl vytvořen splátkový 

kalendář. Případy rodičů závislých na návykových látkách se objevují podle všech respondentů 

v posledním roce velice často. Jedná se o případy, kdy se problémy klientů kumulují a je třeba 

komplexní přístup k řešení těchto problémů. Sociální pracovníci oddělení sociálně-právní 

ochrany dětí spolupracují v těchto záležitostech se sociálními pracovníky jiných organizací a 

s dalšími odborníky, jako jsou právníci, insolvenční správci, psychologové, lékaři, adiktolo-

gové apod. Respondenti uvádí, že narůstá počet rodin, kde je problém se závislostí na návyko-

vých látkách a také rodin nacházejících se v závažných problémech v oblasti bydlení. Mezi 

organizace, které se společně s OSPOD podílejí na řešení problémů klienta, patří především 

sociálně aktivizační služby pro rodinu, dluhové poradny, azylové domy, organizace zaměřující 

se na pomoc osobám závislým na návykových látkách. 

Z hlediska časové náročnosti dva respondenti uváděli, že touto činností stráví přibližně tři až 

čtyři hodiny denně. Často se totiž nejedná pouze o přímou osobní komunikaci s klienty v rámci 

šetření či schůzek na oddělení sociálně-právní ochrany dětí, ale také o vyřizování telefonátů a 

e-mailu, ve kterých se klienti na sociální pracovníky obracejí či které se týkají komunikace 

s příslušnými úřady, odborníky a organizacemi podílejícími se na řešení problému dané rodiny. 

Jeden z respondentů nicméně zmínil, že v jeho případě se jedná přibližně o 6 až 7 hodin týdně, 

protože tuto činnost vnímal v rámci vyplňování dotazníku výlučně ve spojitosti s realizací sa-

motných šetření v domácnosti klienta. Do této kategorie jeden z respondentů řadil také organi-

zaci benefičních koncertů, z jejichž výtěžků byly rodiny finančně podpořeny, či zapojení ně-

kterých rodin do charitativního projektu Patron dětí. 

Návštěva klienta v zařízení  

Jeden z respondentů uvedl, že tuto činnost v době sběru dat nerealizoval. Další dva sociální 

pracovníci pak uváděli, že se jednalo o návštěvy klientů v dětských domovech a zařízeních pro 

děti vyžadující okamžitou pomoc, v jednom případě také o návštěvu matky dítěte, která byla ve 

výkonu trestu odnětí svobody.  

Do této kategorie respondenti řadili kromě samotných návštěv klientů také umisťování nezleti-

lých dětí a mládeže do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc či do ústavní výchovy. 
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Práce na dokumentaci, metodikách, standardech a podobně  

Jeden z respondentů uvedl, že tuto kategorii špatně pochopil a v rámci vyplňování dotazníku 

do ní nezahrnoval činnosti související s vypracováváním záznamů k dokumentaci klienta. Bě-

hem focus group si tento respondent uvědomil, že by zde tato činnost nicméně mohla být zařa-

zena. 

Všichni respondenti se shodli na tom, že práci na dokumentaci realizují velice často a celkově 

z jejich práce zabírá 60 až 80 % času, což považují za nepřiměřené a bránící efektivnější přímé 

práci s klientem. Jedním z důvodů, proč je v rámci této specializace patrná nadměrná adminis-

trativní zátěž, je skutečnost, že sociální pracovníci musí podle zákona č. 499/2004 Sb., o ar-

chivnictví a spisové službě, vést listinnou spisovou dokumentaci, centrální spisovou evidenci 

konkrétního úřadu a evidenci v rámci databáze SVI, pokud je konkrétní úřad součástí tohoto 

systému. 

Konkrétně byla do této kategorie respondenty řazena práce na aktualizaci standardů kvality11, 

vedení spisové dokumentace12 dítěte (jedná se o tři druhy dokumentace), vypracovávání proto-

kolů z jednání s klienty. Právě vytváření protokolů z jednání s klienty vnímají všichni respon-

denti jako jednu z nejnáročnějších činností v rámci této kategorie, protože je mnohdy obtížné 

si během přímé komunikace s klientem dělat poznámky a sepisovat vše podstatné a následně 

protokol dávat klientovi podepsat. Jedná se opět o činnost časově náročnou i proto, že ne vždy 

klienti, se kterými sociální pracovníci jednají, souhlasí s tím, co je v protokolu uvedeno a ten 

tak musí být upravován, dokud není dané znění protokolu odsouhlaseno a podepsáno. Podpis 

klienta je nezbytný pro to, aby daný protokol byl považován za platný. Respondenti uváděli, že 

je nutné tyto protokoly sepisovat také pro jejich argumentaci v případě sporů s klienty. Sociální 

pracovníci dále v rámci terénní práce vypracovávají úřední záznamy, které nejsou klienty po-

depisovány, a tudíž se jedná o neformální13dokument sloužící pouze pro jejich lepší orientaci 

v daném případu. V případě, že se řeší nějaký závažný problém vyskytující se v dané rodině, 

jsou následně rodiče nezletilých vyzváni, aby se dostavili na oddělení sociálně-právní ochrany 

dětí na osobní schůzku a vše, co se v rámci této schůzky projednává, je následně sepsáno v 

protokolu z jednání s klientem. 

Metodiky a standardy jsou na daných pracovištích již vypracovány vedoucími oddělení, soci-

ální pracovníci se tak této činnosti v době účasti na sběru dat nevěnovali.  

Vypracovávání zpráv pro rozhodnutí soudu  

Zprávy pro rozhodnutí soudu vypracovávají sociální pracovníci OSPOD téměř každý den. 

Jedná se o zprávy sloužící pro rozhodování v rámci opatrovnického řízení, rozhodování o sní-

žení či zvýšení výživného na dítě, o dohodě o úpravě výchovy a výživy nezletilých dětí, o na-

řízení či prodloužení ústavní výchovy, o nařízení soudního dohledu nad výchovou nezletilého, 

případně o zprávy vypracovávané pro účely trestního řízení.  

Respondenti se shodli na tom, že mnohdy není nutné, aby vůbec tyto zprávy vypracovávali, 

protože v případech, kdy se řeší zvýšení či snížení výživného na dítě, se vychází z příjmů da-

ného rodiče. Požadavek na vypracovávání těchto zpráv sociálními pracovníky oddělení soci-

álně-právní ochrany dětí je tedy neopodstatněný.  

 
11 Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní ochrany, dále jen 

„standardy kvality“. 
12 Vedení spisové dokumentace v souladu s ustanovením směrnice MPSV č. j.: 2013/26780-21 ze dne 19. 9. 2013.  
13 Takovýto dokument je respondenty považován za neformální a slouží pouze pro jejich orientaci v případu řešeného klienta, 

není nikde evidován ani archivován, slouží jako podpůrný pracovní nástroj – podle interpretace respondentů.  



   

21 

 

Jeden z respondentů uvedl, že v rámci spolupráce se soudy jsou sociální pracovníci pravidelně 

jednou za půl roku zváni na okresní soud, kde si předávají informace potřebné pro bezproblé-

movou komunikaci. Respondent tato setkání hodnotí jako přínosná, protože se v praxi např. 

setkávají s tím, že každý soudce používá jiný systém a díky setkání s těmito soudci se mohou 

domluvit na využívání jednotných postupů. Daný sociální pracovník také zmínil, že tato spolu-

práce souvisí s aplikací Cochemského modelu14 v rámci intervence s rodinami s nezletilými 

dětmi. O podobné spolupráci hovořil rovněž druhý z respondentů. V rámci práce na aplikaci 

Cochemského modelu se sociální pracovníci oddělení sociálně-právní ochrany dětí setkávají se 

soudci, se zástupci rodinných poraden a se zástupci Probační a mediační služby. Tato setkání 

probíhají jednou za dva měsíce. 

Vypracovávání individuálního plánu  

Činnosti související s individuálním plánováním sociální pracovníci oddělení sociálně-právní 

ochrany dětí vypracovávají často. Jedná se přitom o vypracovávání individuálního plánu a jeho 

následné vyhodnocování.  

Respondenti uváděli, že klienti individuální plánování ve většině případů považují za zatěžující 

a nejeví o něj velký zájem. Individuální plán tak především slouží samotným sociálním pracov-

níkům k tomu, aby měli k dispozici celkový přehled o situaci klienta a věděli tak, na řešení 

jakých problémů je s ním třeba pracovat, aniž by přitom museli nahlížet do rozsáhlé dokumen-

tace klienta. Jeden z respondentů rovněž zmínil, že vzhledem k nedostatečnému časovému pro-

storu k individuálnímu plánování je v některých případech nucen k tomu, aby cíle klienta for-

muloval sám a následně klienta žádal o souhlas s těmito cíli.  

Individuální plánování realizované sociálními pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany 

dětí je specifické tím, že je zde v rámci práce s rodinou mnohdy zpracováváno více individuál-

ních plánů, a to z toho důvodu, že jsou rodiče dítěte v řadě případů rozvedení a mají nové part-

nery, popř. se jedná o případ, kdy je třeba zahrnout do individuálního plánování i jiné subjekty 

v rodině (např. prarodiče, sourozence apod.). Individuální plán se tak vypracovává v mnoha 

rodinách dvakrát až třikrát. V některých případech probíhá individuální plánování rovněž se 

samotným nezletilým.  

Případová a rodinná konference  

Kategorie případová konference byla v dotazníku označena respondenty pouze sedmkrát, 

v rámci focus group pak nicméně dva sociální pracovníci zmiňovali, že případové konference 

realizují poměrně často, avšak ne v období, kdy probíhal sběr dat. 

Případové konference musí být realizovány vždy před rozhodnutím soudu o odebrání dítěte 

z rodiny, před nařízením dohledu nad výchovou nezletilého dítěte nebo před napomenutím ro-

dičů. Respondenti se shodli, že je případová konference v řadě případů účinným nástrojem 

k motivaci rodičů řešit problém, který byl v rodině identifikován. Uveden zde byl příklad kli-

enta – rodiče nezletilého dítěte, který byl k případové konferenci pozván rovnou ke komisi, jež 

zasedala přímo v budově policie, a daný klient si díky tomu uvědomil, že pokud nebude k řešení 

problému přistupovat zodpovědně, bude mít jeho chování vážné důsledky pro něj i jeho rodinu.  

Na případové konference jsou zváni rodiče, případně příbuzní, pracovníci sociálně aktivizační 

služby pro rodiny s dětmi, zástupce probační a mediační služby, psycholog z rodinné poradny, 

zástupce školy, lékař (pouze ve výjimečných případech) apod. 

 
14 Cochemský model není zákonem stanovený proces, ale tzv. příklad dobré zahraniční praxe, viz komentář v části 6.  
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Rodinné konference15 byly označeny v rámci dotazníku pouze jedním z respondentů, ostatní je 

ve své praxi nerealizují, i když se shodli na tom, že by rodinné konference v některých přípa-

dech klientů mohly být účinným nástrojem k řešení problémů v těchto rodinách. Většina klientů 

by však se zapojením širší rodiny do řešení jejich nepříznivé sociální situace pravděpodobně 

nesouhlasila. Případová konference je oproti tomu mnohdy orientována na práci pouze s jedním 

z rodičů, což klienti vnímají jako přijatelnější variantu. Na této skutečnosti se shodli všichni 

respondenti. Překážku rodinné konference vidí především v neshodách rodičů či ostatních ro-

dinných příslušníků a neochotou komunikovat. Naopak u rodin, co jsou komunikativní, není 

rodinná konference potřebná, jelikož zde panuje shoda již před případnou realizací rodinné 

konference. Respondent, který rodinné konference realizuje, uvedl, že jsou na tyto konference 

zváni všichni členové dané domácnosti, i další příbuzní.  

Poskytnutí psychosociální pomoci  

Poskytnutí psychosociální pomoci sociální pracovníci oddělení sociálně-právní ochrany dětí 

nerealizují příliš často, jedná se o výjimečné situace, které jsou však pro ně velice náročné, ať 

už z hlediska časového či z hlediska požadavků na psychickou odolnost. Jedná se o případy, na 

které se podle slov respondentů není možné dopředu připravit a řešení v dané situaci mnohdy 

volí především na základě vlastních zkušeností z praxe.  

Jeden z respondentů uváděl příklad matky závislé na drogách a alkoholu, která před sociálními 

pracovníky zatajila, že se musí vystěhovat z bytu, kde bydlela s nezletilým dítětem. Následně 

oddělení sociálně-právní ochrany dětí kontaktoval pracovník neziskové organizace, který tuto 

informaci náhodou obdržel, aby sociálnímu pracovníkovi sdělil, že tato klientka i s dítětem 

bude od následujícího dne bez domova. I když tato informace byla sociálnímu pracovníkovi 

předána v pátek večer, musel zajistit odebrání dítěte a jeho urychlené umístění do zařízení pro 

děti vyžadující okamžitou pomoc. Pro matku přitom vyhledával možnosti ubytování v nocle-

hárně. Odebrání dítěte přitom probíhalo ve velice dramatické atmosféře, kdy sociální pracovník 

musel dítě, rodinu, sousedy i známé, kteří zde byli přítomní, uklidňovat a informovat o postupu 

řešení této situace.  

Dalším příklad se také týkal případu matky závislé na alkoholu, kterou otec našel opilou ve 

špatném stavu. Sociální pracovnice následně jela do místa bydliště, kde řešila špatný psychický 

stav klientky, která se obávala odebrání dítěte. Musela tak klientku uklidnit a poskytnout jí 

informace a kontakty na organizace, které by jí poskytly pomoc v řešení jejích finančních, so-

ciálních a v jejím případě primárně psychických problémů. Jednalo se tedy o typ intervence 

poradenství rodiči nezletilého dítěte. 

Sociální pracovníci poskytují krizovou intervenci také v případech, kdy je kontaktují oběti do-

mácího násilí. V těchto případech se především snaží klienty uklidnit a informovat o dalším 

postupu a službách, které v dané situaci mohou využít. Nejdůležitější je v těchto případech při-

tom zařídit přijetí do azylového domu či noclehárny a podpořit klienta v případě, že se rozhodne 

podat na pachatele domácího násilí trestní oznámení.  

Krizová intervence je rovněž součástí komunikace s nezletilým po jeho odebrání z rodiny, pro-

tože se jedná o velice náročnou situaci, ve které je nutné s těmito nezletilými intenzivně komu-

nikovat a doprovázet je. Jedním z respondentů byl také uváděn případ nezletilé, která se po 

 
15 Rodinná konference není zákonem stanovena. Případová konference je zde myšlena ve smyslu zákona §10 odst. 3 písmena 

e) zákona 359/1999 Sb. Jedná se tedy o dvě odlišné intervence.  
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incidentu v rodině, který vyústil v zásah policie, odmítla vrátit domů, a byla proto přes noc 

umístěna do nemocnice.  

Činnosti související s výskytem syndromu CAN (týraného a zneužívaného dítěte)  

Se situacemi výskytu syndromu týraného a zneužívaného dítěte se respondenti nesetkávají 

velmi často, avšak všichni se s těmito případy ve své praxi již setkali. V této souvislosti sociální 

pracovníci sepisují trestní oznámení na rodiče za týrání nezletilých osob. Jeden z respondentů 

nicméně uvedl, že se setkal se situací, že trestní stíhání bylo zastaveno, protože nebyly nalezeny 

důkazy, které by o týrání dítěte svědčily. Sociální pracovník dítě v rámci šetření v rodině nalezl 

v podvýživě, načež bylo odebráno do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Trestní 

stíhání pak probíhalo tak dlouho, že se u dítěte již v době vypracovávání znaleckých posudků 

problém podvýživy nevyskytoval, a tudíž bylo tímto trestní řízení zastaveno. Rodiče dítěte si 

nicméně uvědomili vážnost situace a začali dítěti věnovat větší péči. Tentýž sociální pracovník 

uvedl také druhý případ výskytu CAN, kdy rodiče byli napomenuti soudem a zároveň jim byl 

nařízen dohled nad výchovou nezletilého dítěte. Soud tato opatření následně shledal za dosta-

čující a zastavil trestní stíhání. Další sociální pracovníci hovořili o častěji se vyskytujících pří-

padech udání bývalých partnerů či manželů, kteří mají dítě svěřeno v péči. V takových situacích 

musí vše prošetřit, případně zajistit prohlídku dítěte u lékaře. Často se přitom jedná především 

o spory mezi rodiči, které řeší tímto způsobem. 

V případě, že mají sociální pracovníci podezření na výskyt CAN v rodině, realizují zde prvotní 

šetření, případně kontaktují školu, do které nezletilý dochází. Následně v případě potvrzení vý-

skytu CAN tuto informaci dále předávají policii.  

Respondenti se shodli na tom, že veškerá jejich činnost v podstatě souvisí s neustálým monito-

rováním podmínek výchovy dítěte v rodině a případného výskytu CAN. Při realizaci šetření 

v domácnosti pak téměř vždy dítě prohlížejí, zda nemá nějaké podlitiny, spáleniny apod.  

Poradenství týkající se výchovy dětí, rodičovských kompetencí  

Tuto činnost sociální pracovníci podle jejich slov vykonávají v podstatě v rámci veškeré jejich 

sociální práce s klientem. Rodičům nezletilých dětí musí mnohdy opakovaně vysvětlovat, jak 

mají správně přistupovat k výchově nezletilého. Nejčastěji se jedná o případy rodin, kdy jsou 

rodiče rozvedeni, mají nové partnery a dítě je ve střídavé péči. Komunikace s klienty většinou 

probíhá přímo na oddělení sociálně-právní ochrany dětí, což je podle respondentů z časového 

hlediska efektivnější, než kdyby toto poradenství poskytovali přímo v rámci šetření. Je vhodné 

pro tato setkání mít přitom stanovený časový rámec.  

Jeden z respondentů také uváděl případ klientky, matky, která sama sociálního pracovníka kon-

taktovala s žádostí o radu, jak má ve výchově svého dítěte postupovat, protože dítě ji nerespek-

tovalo, neposlouchalo. Respondent v této souvislosti zmínil, že ve většině případů s klientem 

najde možný styl výchovy, který by mohl uplatnit, ale ne vždy je toto základní poradenství 

týkající se výchovy dítěte dostačující. Klienta tak většinou následně odkazuje na rodinnou po-

radnu. Další respondent uvedl případ, kdy měla jedna klientka, matka nezletilého dítěte, pro-

blémy s jeho výchovou a s úkony, které s touto výchovou a péčí o dítě byly spojeny. Nebyla 

schopna s dítětem dojít k lékaři, dávkovat dítěti správně léky apod. Sociální pracovník jí tak 

pomáhal vypracovávat různé tabulky a pomůcky, kde měla zaznačeny všechny termíny ná-

vštěvy lékaře, adresy a plánky polikliniky, kde tyto lékaře najít apod. 

Sociální pracovníci se shodli na tom, že poradenství týkající se výchovy dětí a rodičovských 

kompetencí je často rodiči vnímáno negativně, neradi si v této oblasti nechávají radit někým 
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mimo rodinu a opět to vnímají jako zásah do jejich soukromí. Sociální pracovníci mnohdy kli-

enty odkazují i na jiné organizace, poradny, kde jim mohou poskytnout potřebnou pomoc. Často 

se ale stává, že klienti do těchto organizací nedojdou, pokud jim není přímo domluven dopro-

vod, na což ale sociální pracovníci oddělení sociálně-právní ochrany dětí nemají časový prostor. 

Za tímto účelem kontaktují pracovníky charity či rodinných poraden, kteří jsou v tomto ochotni 

vypomoci.  

Poradenství týkající se náhradní rodinné péče  

Jeden z respondentů uvedl, že na jeho pracovišti jsou mezi sociální pracovníky rozděleny kom-

petence tím způsobem, že jeho kolega se zabývá náhradní rodinnou péčí, zatímco respondent 

řeší pěstounskou péči na přechodnou dobu. V rámci řešení pěstounské péče na přechodnou 

dobu však realizuje mnoho dílčích činností – sami vypisují návrhy na předběžná opatření, sami 

oslovují kraj apod.  

Jeden ze zástupců specializace uvedl konkrétní příklad, kdy komunikoval s prarodičem dítěte, 

které mu mělo být svěřeno do pěstounské péče. Prarodiče sociální pracovník informoval o tom, 

jak vše bude probíhat, poskytnul jim potřebné informace ohledně pěstounských dávek a orga-

nizací, na které se v případě potřeby mohou obrátit, a následně předal také kontakt na biologic-

kou rodinu dítěte.  

Poradenství týkající se finančních záležitostí  

Sociální pracovníci na oddělení sociálně-právní ochrany dětí poskytují pouze základní pora-

denství týkající se finančních záležitostí. Klienti jsou v případě řešení závažnějších finančních 

problémů, dluhů, exekucí apod. odkazováni na sociální pracovníky dluhových poraden přísluš-

ného úřadu práce. Jeden z respondentů uvedl, že v minulosti rovněž ve věci klienta přímo ko-

munikoval s úřady práce, ale od této praxe z důvodů nedostatku časového prostoru upustil 

a nyní si klient musí vše vyřizovat sám, popř. s doprovodem pracovníka neziskové organizace, 

které s oddělením sociálně-právní ochrany dětí spolupracuje. 

V rámci základního poradenství zde sociální pracovníci pomáhají klientovi zjistit, jaké mají 

možnosti čerpání příspěvku na bydlení, přídavků na děti, dávek pomoci v hmotné nouzi. Dále 

respondenti uváděli, že realizují základní dluhové poradenství.  

Tato činnost vychází již z prvního realizovaného šetření v rodině, kdy sociální pracovník zjiš-

ťuje, zda je rodina dostatečně finančně zabezpečená, zda má na dané čtvrtletí v případě potřeby 

vyřízeny žádosti o poskytnutí dávek pomoci v hmotné nouzi, příspěvek na bydlení apod. V si-

tuacích, kdy rodič žije s dítětem sám, sociální pracovník rovněž zjišťuje, zda druhý z rodičů 

řádně platí výživné na dítě a zda je toto výživné v přiměřené výši. 

Činnosti týkající se specifických potřeb dítěte (např. potřeb dětí se zdravotním postižením) 

Tyto činnosti nebyly sociálními pracovníky v rámci dotazníku často označovány a v rámci fo-

cus group uváděli, že ani ve své předchozí praxi se s těmito případy často nesetkávali. Do této 

kategorie byla řazena sociální práce s dětmi se zdravotním postižením, ADHD a s agresivními 

dětmi. 

Podle respondentů se jedná především o činnosti související s umisťováním těchto nezletilých 

do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, dětských domovů, dětských domovů se ško-

lou, diagnostických ústavů či psychiatrických nemocnic a následně s návštěvami těchto klientů 

v daných zařízeních. Jeden z respondentů uvedl rovněž zajišťování asistenta pedagoga pro dítě 

s poruchami učení.  
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Sociální pracovníci uváděli, že v těchto případech je většinou nejzávažnějším problémem ne-

dostatek zařízení, která by měla dostatečnou kapacitu míst a která by zároveň byla schopna 

klientovi poskytnout služby přizpůsobené jeho zdravotnímu znevýhodnění. Nejvýraznější pro-

blémy jsou pak s umisťováním dětí s ADHD či dětí agresivních. Pro většinu klientů je prvním 

zařízením, do kterého jsou umístěni, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Zde však 

mohou zůstat pouze po určitou dobu. Sociální pracovníci oddělení sociálně-právní ochrany dětí 

tak ve spolupráci s dalšími organizacemi pro nezletilého musí velice intenzivně hledat zařízení, 

které by klientovi poskytlo navazující služby. Zároveň musí o této věci komunikovat s rodiči 

nezletilého, kteří si většinou přejí, aby zařízení bylo co nejblíže k místu jejich bydliště. 

Vyhledávání a zajišťování návazných sociálních služeb  

Kromě činností uvedených v předcházející kategorii souvisejících s vyhledáváním a zajišťová-

ním návazných služeb pro děti se specifickými potřebami, se jedná o vyhledávání a zajišťování 

široké škály služeb podle potřeb dané rodiny.  

Respondenti zde uváděli především vyhledávání a zajišťování ubytování v azylových domech, 

domech na půli cesty či noclehárnách. Dále to byly služby rodinných poraden či v rámci soci-

álně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi. V případě, že sociální pracovníci s klientem řeší 

jeho nepříznivou finanční situaci, pomáhají mu najít a případně kontaktovat dluhovou poradnu 

či právníka. Mnohdy je pro klienty vyhledávána také psychologická pomoc, kde jsou však pro-

blémem dlouhé čekací lhůty, zejména pak v případě, kdy se jedná o dětského psychologa. 

Všichni respondenti se shodli na tom, že se jedná o závažný problém, protože často se klienti 

nacházejí v psychické krizi a vyžadují okamžitou psychologickou pomoc.  

Osvětová činnost směřující k široké veřejnosti  

Tato činnost byla v rámci dotazníku označena respondenty jen v jednom případě. I v rámci fo-

cus group se všichni sociální pracovníci shodli na tom, že tuto činnost momentálně téměř ne-

vykonávají, ačkoliv v minulosti byly realizovány projekty, jejichž cílem bylo zvýšit povědomí 

veřejnosti o některých aktuálních problémech či zvýšit informovanost rodičů v některých ob-

lastech výchovy dítěte.  

Jeden z respondentů uváděl, že směrem ke klientům podle jeho názoru nemá význam osvětovou 

činnost realizovat, protože o to klienti nemají zájem. V minulosti na oddělení sociálně-právní 

ochrany dětí, kde pracuje, organizovali ve spolupráci s jednou neziskovou organizací pět se-

tkání určených pro matky, která byla zaměřena na témata, jako je vaření, hospodaření, péče o 

dítě apod. Těchto setkání se zpočátku nikdo neúčastnil. Následně byly za účast nabídnuty 

drobné odměny ve formě hygienických potřeb, což i tak motivovalo pouze tři matky, aby se 

setkání zúčastnily.  

Další respondent uvedl příklad projektu, v rámci kterého ve spolupráci s neziskovou organizací 

nabízeli dětem ze sociálně znevýhodněných rodin víkendové pobyty zdarma. Sociální pracov-

níci, kurátoři pro mládež a pracovníci dané neziskové organizace zde realizovali volnočasové 

aktivity pro děti, zároveň zde byl ale také prostor pro sociální práci. O tyto pobyty nicméně 

nebyl ze strany klientů dostatečný zájem, a navíc se jednalo o aktivity vyžadující značnou ča-

sovou flexibilitu zapojených pracovníků, projekt byl proto ukončen.  

K tématu osvětové činnosti v rámci práce s cílovými skupinami jeden z respondentů také uvedl 

příklad klientky, matky, která byla závislá na návykových látkách a která s oddělením sociálně-

právní ochrany dětí několik let spolupracovala na řešení nepříznivé sociální situace své rodiny. 

Této matce se podařilo zbavit se závislosti, splatit své dluhy a v současnosti bydlí samostatně, 
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má zaměstnání a o své dítě se řádně stará. Tato bývalá klientka se rozhodla pomoci ženám 

v podobné situaci a ve spolupráci se sociálními pracovníky se účastní různých přednášek urče-

ných především pro osoby závislé na návykových látkách. 

Co se týká osvětové činnosti vůči široké veřejnosti, zmíněny zde byly „dny pěstounství“ či „dny 

otevřených dveří“, které jsou pravidelně organizovány, avšak pouze na jednom ze zastoupených 

pracovišť. Sociální pracovníci zde připravují materiály ve formě informačních letáků, plánují 

program apod. Za osvětovou činnost respondenti považují také realizaci přednášek na základ-

ních, středních a vysokých školách, avšak tyto jsou v kompetenci kurátorů pro mládež.  

Respondenti se shodli na tom, že by osvětová činnost měla být zaměřena také na vnímání pro-

fese sociální práce jako takové. V současnosti se setkávají s nepochopením významu profese a 

rolí sociálního pracovníka. Za tuto situaci podle respondentů může především způsob, jakým 

je sociální práce vyobrazována v médiích.  

Kategorie „jiné“ 

Respondenti se v průběhu focus group vyjadřovali k následujícím činnostem uváděným v ka-

tegorii „jiné“: 

Využití Cochemského modelu v praxi 

Tento model využívají dva ze zástupců sociálních pracovníků oddělení sociálně-právní ochrany 

dětí, ačkoliv třetí z respondentů uváděl, že realizuje dílčí činnosti, které jsou v rámci modelu 

uplatňovány, jako je realizace společných setkání s rodiči s cílem sepsání dohody o úpravě vý-

chovy a výživy nezletilých dětí a informovat je o dalším postupu a spolupráci se soudem. Ten-

týž respondent zmínil, že ke Cochemské praxi na daném oddělení sociálně-právní ochrany dětí 

nepřistoupili, jelikož je na tomto oddělení preferována intenzivnější komunikace přímo s ne-

zletilým, zatímco u Cochemského modelu se pracuje více s rodiči dítěte.  

Ostatní respondenti uváděli, že Cochemský model využívají nejčastěji v souvislosti s řešením 

záležitostí týkajících se opatrovnictví nezletilého a situací po rozvodu rodičů, kdy je nutné 

s nimi společně dosáhnout vytvoření dohody o úpravě výchovy a výživy nezletilých dětí. 

V rámci společných setkání se zde pracuje s celou rodinou dítěte. 

Respondenti, kteří Cochemskou praxi uplatňují, se shodli na tom, že nabízí odlišný přístup ke 

klientovi oproti předchozí praxi, který je mnohem méně kontrolující a více zaměřen na spolu-

práci všech zúčastněných stran na řešení daného problému. Tato činnost je pro sociálního pra-

covníka nicméně náročnější. Není jednoduché jednotlivá setkání s rodinami organizovat a ko-

ordinovat, obzvláště pokud je konflikt mezi rodinnými příslušníky intenzivní, a pokud si rodiče 

neuvědomují, že svým jednáním mohou ohrozit výchovu dítěte. Sociální pracovníci v těchto 

situacích musí klienty motivovat k tomu, aby na řešení problémů spojených s výchovou dítěte 

začali skutečně pracovat. S klienty průběžně nastavují dílčí cíle, jejichž splnění pak pozitivně 

slovně ohodnotí, což řadu klientů povzbudí v dalších krocích.   



   

27 

 

Vyřizování dokladu nezletilému dítěti v rámci poručenství 

Tuto činnost vykonával pouze jeden respondent, ostatní uváděli, že vyřizování dokladů dítěti 

se věnují např. v případech, kdy jsou nezletilí umístěni v ústavní výchově, v zařízení pro děti 

vyžadující okamžitou pomoc či v psychiatrické nemocnici. Jedná se o vyřizování průkazů ZTP, 

osobní doklady apod.  

Účast u výslechu nezletilého svědka ve věci týrání svěřené osoby 

Respondent, který tuto činnost uváděl, upřesnil, že se v těchto případech jednalo pouze o pří-

tomnost u výslechu, který proběhl na policii. Tato přítomnost je vyžadována, většinou však 

není podle něj žádoucí, aby do výslechu sociální pracovník zasahoval. Jeho úkolem je zde spíše 

monitorovat, zda je s nezletilým před výslechem, během něj i po jeho skončení správně zachá-

zeno a nedochází k porušování jeho práv. V rámci pracoviště jsou stanoveni sociální pracov-

níci, kteří se přímo orientují na výskyt syndromu CAN. Tito se pak účastní výslechů svědků, 

do kterých sociální pracovníci naopak vstupují a komunikují s těmito osobami.  

Účast na celodenním školení 

Tato školení uváděl jeden z respondentů s upřesněním, že se jedná o pravidelná školení probí-

hající šest dnů v roce, která jsou zahrnuta do povinného vzdělávání sociálních pracovníků, 

a dále o školení týkající se aplikace Cochemského modelu do praxe na oddělení sociálně-právní 

ochrany dětí. Školení v Cochemském modelu se zúčastnil i respondent, který uváděl, že tento 

model na daném pracovišti nevyužívají. I přesto považuje tato školení za přínosná, protože se 

jedná o model, který je momentálně zaváděn na řadě pracovišť sociálně-právní ochrany dětí, a 

zajímá ho, jak jej vnímají sociální pracovníci, jak s ním konkrétně pracují a jak na něj reagují 

klienti.16  

5.2.3. Kompetence 

Znalost dávkového systému  

Jeden z respondentů uvedl, že tyto znalosti nevyužívá, jelikož klienty v případě řešení dávek 

odkazuje na sociální pracovníky úřadu práce. Jedná se podle jeho slov o problematiku velice 

náročnou na další vzdělávání kvůli neustálé aktualizaci právních předpisů a poradenství v této 

oblasti z tohoto důvodu klientům raději odmítá poskytovat. Rozhodl se k tomuto kroku na zá-

kladě negativní zkušenosti, kdy klientovi poskytl chybnou informaci a ten pak na pracovníka 

podal stížnost. Ostatní respondenti souhlasili s tím, že ve většině případů odkazují klienty na 

pracovníky úřadů práce. V ostatních případech poskytují pouze základní poradenství. 

Znalost právních předpisů zejména ve vztahu k agendám OSPOD  

Tyto znalosti sociální pracovníci oddělení sociálně-právní ochrany dětí využívají velice často. 

Ve veškeré své praxi se musí řídit platnými právními předpisy, zejména pak zákonem o SPOD 

a § 6 tohoto zákona.  

Respondenti se shodli na tom, že vzhledem k vysokému počtu právních předpisů relevantních 

pro jejich praxi je pro ně důležité především mít základní přehled o tom, kde potřebné informace 

vyhledat. V případě potřeby se rovněž radí s odborníky působícími v neziskových organizacích 

či přímo právníky.  

 
16 Bylo by věcné zjistit, na kolika pracovištích je to zaváděno a pokud je to časté, umožnit více školení a možností setkávání 

těch, kteří model uplatňují v praxi a těch, kteří jej teprve chtějí zavést. 
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Znalosti týkající se odborného sociálního poradenství  

Také znalosti týkající se odborného sociálního poradenství využívají respondenti ve své kaž-

dodenní praxi. Klientům poskytují nejčastěji základní poradenství v oblasti bydlení, financí, 

exekucí, insolvence a řešení dluhů. Dále pak poskytují klientům informace ohledně opatrovnic-

tví. Respondenti několikrát v průběhu focus group upozornili na intenzivní spolupráci s nezis-

kovými organizacemi působícími především v oblasti sociálního bydlení a dluhové problema-

tiky, se sociálně aktivizačními službami, s rodinnými poradnami, s úřadem práce a v rámci 

multioborové spolupráce pak s lékaři, s policií, se soudy a se školami.  

5.2.4. Nové kategorie a jiná zjištění  

Prevence patologických jevů u dětí a mládeže 

Prevencí patologických jevů u dětí a mládeže se sociální pracovníci věnují ve spolupráci s ku-

rátory pro mládež či policií.  

Jeden z respondentů uváděl příklad tzv. „drink akce“, kterou realizují společně s městskou po-

licií v místních restauracích a barech. Mladiství se musí podrobit dechové zkoušce a v případě, 

že se prokáže, že jsou pod vlivem alkoholu, situace se dále řeší. Další z respondentů zmínil, že 

kurátoři pro mládež z pracoviště, které v rámci focus group zastupuje, se věnují podobné čin-

nosti, kdy také navštěvují problémové oblasti, o kterých ví, že se zde mladiství často vyskytují 

a užívají návykové látky. Další činností související s prevencí patologických jevů je realizace 

pravidelných přednášek pro mládež, které jsou zaměřené na rizikové chování, či setkání orga-

nizovaných na základních školách. Tato setkání jsou věnována tématům, jako je kyberšikana, 

domácí násilí apod. 

Problematika závislosti klientů na návykových látkách 

Respondenti se shodli na narůstajícím počtu případů rodičů závislých na návykových látkách. 

S těmito klienty je velice problematická spolupráce, protože si často svou závislost nejsou 

schopni přiznat a nevidí tak důvod ke spolupráci se sociálními pracovníky. Obzvláště v přípa-

dech, kdy se jedná o těhotné klientky a je tak ohroženo zdraví dítěte, pak sociální pracovníci 

postrádají nástroje, které by tyto klientky motivovaly k léčbě závislosti. K nařízení ústavní 

léčby podle respondentů dochází v řadě případů až příliš pozdě. 

Činnosti v této kategorii vykonávané jsou především šetření v rodině, kontrola, zda rodiče či 

nezletilí nejsou pod vlivem alkoholu či drogy (ačkoliv užití drogy je pro sociální pracovníky 

v terénu těžko prokazatelné). Někdy jsou sociální pracovníci kontaktováni nemocnicí, aby do-

razili k případu nezletilého, který je pod vlivem návykové látky. Následně proběhne odebrání 

nezletilého z rodiny, lékařské vyšetření a detoxikace v rámci nemocnice a ve většině případů 

pak umístění do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. K těmto případům přitom soci-

ální pracovníci bývají zváni i ve večerních hodinách, kdy mají tzv. pohotovost.  

Narůstající počet rodičů nezletilých dětí, kteří jsou závislí na návykových látkách, respondenti 

dávají do souvislosti s komplexními problémy v oblasti bydlení, financí, zaměstnání, jež tito 

klienti nejsou schopni sami zvládnout a snadno tak propadají závislosti.  

Problémy klientů spojené bydlením 

Respondenti uváděli, že řeší narůstající počet případů rodin nacházejících se v nepříznivých 

sociálních situacích spojených s bydlením.  
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Za zásadní problém je zde považováno nepřiměřeně nákladné bydlení klientů v ubytovacích 

domech. Rodiny zde mnohdy žijí v nevyhovujících hygienických podmínkách. Pracovníci kraj-

ské hygienické stanice přitom v těchto nemovitostech nemohou zasáhnout, protože se jedná o 

objekty v soukromém vlastnictví, do kterých nemají povolený vstup. Toto zjištění však není 

korektní ve smyslu zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, kde hygienická stanice 

v takovýchto případech může konat, je zde tedy patřičná neznalost v oblasti těchto právních 

předpisů. Jeden z respondentů uváděl případ, kdy čtyři romské rodiny byly ubytovány v domě, 

jenž podle jeho slov byl ve stavu vhodném k demolici. Špatné hygienické podmínky v tomto 

domě pak vedly k rozšíření infekčních onemocnění u dětí. Sociální pracovníci se tak pokoušeli 

tuto situaci řešit komunikací s rodinami i majitelem domu. Jako problematickou vnímají re-

spondenti v této souvislosti nedostatečnou legislativní podporu. Řada z rodin ubytovaných v 

podobných podmínkách však nemá jiné možnosti bydlení, většinou z důvodu nedostatečné ka-

pacity azylových domů, nocleháren, tréninkových bytů. Sociální pracovníci se ve spolupráci 

s městem snaží rodinám pomoci získat městský byt, avšak podmínky jsou v některých obcích 

nastaveny tak, že žádosti těchto klientů bývají ve většině případů zamítnuty. Mezi tyto pod-

mínky patří např. bezdlužnost vůči městu, pravidelný příjem či zaměstnání po dobu 12 měsíců 

před podáním žádosti. Problémem je také obecně nedostatečný počet městských bytů.  

Respondenti dále uváděli, že v záležitostech týkajících se problematiky bydlení spolupracují 

kromě azylových domů, domů na půli cesty či nocleháren také s městem a s neziskovými orga-

nizacemi, které v této oblasti působí. Mnohdy se také obracejí na dluhové poradny, protože 

problémy klientů v oblasti bydlení jsou často spojeny se zadlužeností domácností. 

Dalším tématem v rámci focus group byl obecný nezájem klientů o ubytování v azylových do-

mech a noclehárnách. Většinou toto ubytování odmítají, protože jsou zde stanovena určitá pra-

vidla, která by museli dodržovat, a to vnímají jako významnou překážku. Řada z nich je závislá 

na návykových látkách, jejichž užívání zde není tolerováno. Proto pokud se někteří z těchto 

klientů v azylovém domě či noclehárně ubytují, nezůstávají zde na velmi dlouho, protože jsou 

většinou z této služby z důvodu porušování pravidel vyloučeni.  

Sociální pracovníci poskytují rodinám, kterým se podaří získat samostatné bydlení, odborné 

poradenství a nabízejí jim možnost pomoci při adaptaci na nové prostředí a podmínky bydlení. 

V některých případech se stává, že se tito klienti dostávají do sporu se sousedy kvůli nadměr-

nému hluku či nevhodnému chování. Sociální práce je tak v těchto případech s klienty velice 

intenzivní, sociální pracovník oddělení sociálně-právní ochrany dětí zde několikrát týdně do-

chází a ve spolupráci se sociálními pracovníky neziskových organizací se snaží klienty naučit 

základní návyky spojené s úklidem domácnosti a společných prostor a zprostředkovávají jim 

informace o tom, jaké chování je a není v jejich novém bydlení přijatelné. 

Vzdělávání 

Respondenti zastupující specializaci zaměřenou na nepříznivé sociální situace rodin s dětmi 

v souvislosti se vzděláváním uvedli, že mají možnost vybrat si kurzy a školení podle vlastních 

požadavků. Nad tématy, na která by se v rámci vzdělávání chtěli zaměřit, se zamýšlejí již 

v rámci vlastního individuálního plánování. Výhodou je v současnosti možnost využít školení 

v rámci projektů, které jsou realizovány krajem. Nabídku školení všichni respondenti obecně 

hodnotí jako dostatečnou. Mezi aktuální témata, která si sociální pracovníci v rámci dalšího 

vzdělávání volí, bývá práce s klienty závislými na návykových látkách, diagnostika domácího 

násilí, komunikace s klienty s psychiatrickou diagnózou, mediace. Za nejpřínosnější školení, 

kurzy či semináře pak respondenti považují ty, které jsou vedeny mentory z praxe, kteří jsou 

schopni uvést konkrétní případy a odpovědět sociálním pracovníkům na jejich dotazy. 
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Dva z respondentů pravidelně absolvují školení a semináře na téma aplikace Cochemského mo-

delu. Jak již bylo uvedeno v kategorii „Využití Cochemského modelu v praxi“, školení na toto 

téma absolvuje i respondent, který uvedl, že na jeho pracovišti tento model neaplikují. Jako 

důvod účasti zmínil, že chce zjistit, jak je model aplikován do praxe jiných oddělení sociálně-

právní ochrany. Zároveň se tentýž respondent domnívá, že ačkoliv v současnosti Cochemský 

model na daném pracovišti není využíván, může se to v budoucnosti změnit, protože se jedná 

o aktuální trend v práci s rodinami.  

5.2.5. Shrnutí výsledků analýzy dat v rámci focus group 

Sociální práce realizovaná sociálními pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí je za-

ložena na dlouhodobé spolupráci s klienty.  

Činnosti  

V rámci činností sociální pracovníci oddělení sociálně-právní ochrany dětí realizují často šet-

ření v domácnostech klientů, nejčastěji v případech, kdy je soudem nařízen dohled nad vý-

chovou nezletilého či v případě, že je dítě svěřeno do náhradní rodinné péče. Jedná se o nároč-

nou činnost pro sociálního pracovníka, který musí umět adekvátně posoudit situaci rodiny a 

zvolit způsob, jakým bude probíhat další spolupráce s touto rodinou. Klienti samotní navíc ve 

většině případů vnímají šetření jako zásah do soukromí a reagují na něj negativně. Sociální 

šetření v rodině je velmi citlivá záležitost, ve které se pojí nejen emoční inteligence sociálního 

pracovníka, ale i konkrétní důvod, proč se v rodině šetření provádí. Jedná se o velmi výrazný 

zásah do intimity rodiny, nejsou jasně daná kritéria takového šetření a cíle. 

Podporu fungování rodiny sociální pracovníci oddělení sociálně-právní ochrany dětí realizují 

v rámci veškeré komunikace s rodiči a osobami, které mají v péči nezletilé dítě. Tato činnost 

probíhá prostřednictvím poskytování odborného poradenství týkajícího se výchovy dětí, ná-

hradní rodinné péče či finančních záležitostí. Toto poradenství je poskytováno v rámci šetření, 

ale i v rámci osobních schůzek přímo na daném oddělení sociálně-právní ochrany dětí. Sociální 

pracovníci realizují podporu fungování rodiny ve spolupráci se sociálními pracovníky jiných 

organizací a s dalšími odborníky, jako jsou právníci, insolvenční správci, psychologové, lékaři, 

adiktologové, vychovatelé, učitelé apod. 

Návštěva klientů v zařízení je realizována pouze v rámci navštěvování nezletilých v ústavních 

zařízeních či zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc. 

V souvislosti s prací na dokumentaci, metodikách a standardech respondenti zmiňovali pře-

tížení sociálních pracovníků administrativní činností, což vede ke zkrácení časové dotace na 

přímou sociální práci s klientem. Tyto administrativní činnosti zahrnují vedení spisové doku-

mentace klienta, vytváření protokolů z jednání s klientem, vytváření úředního záznamu jednání 

s klientem, tvorbu a vyhodnocování individuálních plánů. Respondenti uvedli, že jim tato čin-

nost zabere 60 až 80 % jejich času, což nepovažují za adekvátní. 

Do administrativní činnosti lze zahrnout rovněž vypracovávání zpráv pro rozhodnutí soudu, 

které se sociální pracovníci oddělení sociálně-právní ochrany dětí věnují téměř každý den. 

Jedná se o zprávy sloužící pro rozhodnutí v rámci opatrovnického řízení, rozhodnutí o snížení 

či zvýšení výživného na dítě, o dohodě o úpravě výchovy a výživy nezletilých dětí, o nařízení 

či prodloužení ústavní výchovy, o nařízení soudního dohledu nad výchovou nezletilého, pří-

padně o zprávy vypracovávané pro účely trestního řízení. V souvislosti s touto činností respon-

denti hodnotili spolupráci se soudy v rámci aplikace Cochemského modelu, který je uplatňován 

na dvou ze tří zastoupených pracovišť. Spolupráce je v rámci tohoto modelu poměrně intenzivní 



   

31 

 

a dává prostor ke vzájemné komunikaci mezi sociálními pracovníky, soudci a dalšími odbor-

níky, která je podstatná pro bezproblémový průběh soudního procesu.  

V této věci je možné ještě zkoumat, jaký je rozsah zpráv pro rozhodování soudu, neboť zprávy 

slouží jako důkaz v soudním řízení. 

Vypracovávání individuálního plánu je s klienty oddělení sociálně-právní ochrany dětí spe-

cifické v tom, že s rodinami sociální pracovníci musí mnohdy vypracovávat dva až tři oddělené 

individuální plány (v návaznosti na počet dětí a délku ohrožení) z důvodu rozvodu/rozchodu 

rodičů či svěření nezletilého do péče jiné osoby. Klienti nicméně k individuálnímu plánování 

ve většině případů přistupují s nezájmem. Vypracování individuálního plánu je odborně i ča-

sově náročná činnost, neboť se uplatňují znalosti o rodině jako takové, ale i teoretická příprava 

konkrétního sociálního pracovníka (v oblasti diagnostiky, terapie a prognózy). Individuální 

plán zároveň odráží i praktickou zkušenost sociálního pracovníka. 

Případové konference bývají realizovány sociálními pracovníky oddělení sociálně-právní 

ochrany dětí poměrně často. Zejména pak na pracovištích uplatňujících Cochemský model. Re-

spondenti uváděli, že tyto konference musí být realizovány vždy před rozhodnutím soudu 

o odebrání dítěte z rodiny, před nařízením dohledu nad výchovou nezletilého dítěte nebo před 

napomenutím rodičů. Na případové konference jsou zváni rodiče, případně příbuzní, pracovníci 

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, zástupce Probační a mediační služby, psycholog 

z rodinné poradny, zástupce školy, lékař (pouze ve výjimečných případech) apod. Případové 

konference mají přímý vztah ke case managementu, který se v rámci činností sociálních pra-

covníků stále málo uplatňuje. 

Rodinné konference byly realizovány pouze jedním ze zástupců specializace. Ostatní se této 

činnosti nevěnují a ani v minulosti na těchto pracovištích nevěnovali. Rodinné konference kla-

dou značné nároky na nefunkční rodiny, kde zpravidla vázne komunikace a jsou narušené vzá-

jemné vztahy. Z toho důvodu jsou méně frekventované. 

Krizová intervence nebyla zástupci specializace v době, kdy probíhal sběr dat, realizována 

velmi často. Respondenti uváděli, že se nicméně s těmito situacemi setkali již v minulosti 

a v praxi se jim nelze vyhnout. Na sociální pracovníky jsou v této souvislosti kladeny vysoké 

požadavky z hlediska časové flexibility a psychické odolnosti. Nejčastěji se jedná o situace 

spojené s odebráním dítěte z rodiny a jeho umístěním do ústavní výchovy či zařízení pro děti 

vyžadující okamžitou pomoc, anebo o situace související s výskytem domácího násilí. 

Všichni respondenti se ve své praxi setkali s výskytem syndromu CAN. Sociální pracovník 

odhalí výskyt CAN během šetření v rodině nebo osobního setkání na oddělení sociálně-právní 

ochrany dítěte, případně dostane podnět k prošetření, a následně realizuje návštěvu rodiny, vy-

tváří protokol a v případě potvrzení výskytu CAN předává informace policii a dále spolupracuje 

na řešení případu. Respondenti v rámci focus group také zmínili častý problém nedostatečné 

časové flexibility spolupracujících institucí a odborníků, který v některých případech znemožní 

usvědčení pachatele. Chybí taxativně stanovený postup – stále se uplatňuje jen přístup k fyzic-

kému týrání, do pozadí vstupuje pohlavní zneužívání. Zanedbávání dítěte je nejobtížněji posti-

žitelné a v praxi se velmi těžko prokazuje. Všechny projevy syndromu CAN vyžadují nejen 

odborné teoretické znalosti, ale jejich odhalování vychází i z praktických zkušeností sociálních 

pracovníků. Nelze opomenout i neuropsychickou zátěž na tyto pracovníky spojenou s odhalo-

váním a prokazováním syndromu CAN. 

Poradenství týkající se výchovy dětí, rodičovských kompetencí vykonávají sociální pracov-

níci sociálně-právní ochrany dětí velmi často, týká se téměř veškeré jejich sociální práce s rodiči 
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či pěstouny dítěte. Sociální pracovníci se snaží pomoci najít vhodný styl výchovy a upozornit 

rodiče či pěstouny dítěte na zásadní chyby, kterých se ve výchově dopouštějí. Klienti jsou so-

ciálními pracovníky také často odkazováni na rodinné poradny či psychology, kteří se na tuto 

problematiku specializují. Jedná se o jednu z nejdůležitějších aktivit, která přímo souvisí 

s uplatňováním práv dítěte (viz Úmluva o právech dítěte). 

Poradenství týkající se náhradní rodinné péče bývá nejčastěji realizováno s pěstouny či 

osobami, které o pěstounské péči uvažují. Sociální pracovníci v této souvislosti poskytují po-

třebné informace týkající se pěstounských dávek a informují klienty o službách, které jsou pro 

pěstouny poskytovány neziskovými organizacemi. Zároveň se v mnohém shoduje s poraden-

stvím rodinám, které pečují o vlastní děti. 

Sociální pracovníci sociálně-právní ochrany dětí realizují pouze základní poradenství týkající 

se finančních záležitostí a klienta odkazují na odborníky či organizace, které se této proble-

matice přímo věnují. Oddělení sociálně-právní ochrany dětí přitom spolupracuje nejčastěji 

s dluhovými poradnami. V rámci základního poradenství klientovi sociální pracovníci soci-

álně-právní ochrany dětí pomáhají zjistit, jaké mají možnosti čerpání příspěvku na bydlení, pří-

davků na děti, dávek pomoci v hmotné nouzi. Dále respondenti uváděli, že realizují základní 

dluhové poradenství.  

Respondenti uváděli, že činnosti týkající se specifických potřeb dítěte souvisely s umisťová-

ním dětí se zdravotním postižením, ADHD či dětí agresivních do zařízení pro děti vyžadující 

okamžitou pomoc, dětských domovů, dětských domovů se školou, diagnostických ústavů či 

psychiatrických nemocnic a následně s návštěvami těchto klientů v daných zařízeních. Všichni 

zástupci specializace se pak shodli na tom, že je velice problematické najít zařízení, které by 

tyto klienty bylo ochotné přijmout, ať již z důvodu nedostatečné kapacity nebo z důvodu nespl-

nění kritéria pro cílovou skupinu.  

Vyhledávání a zajišťování návazných sociálních služeb bylo zástupci sociálních pracovníků 

této specializace realizováno často, jedná se především o vyhledávání a zajišťování ubytování 

v azylových domech, domech na půli cesty či noclehárnách. Dále jsou to služby rodinných po-

raden či v rámci sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi. V případě, že sociální pra-

covníci s klientem řeší jeho nepříznivou finanční situaci, pomáhají mu najít a případně kontak-

tovat dluhovou poradnu či právníka. Mnohdy je pro klienty vyhledávána také psychologická 

pomoc. K efektivnější spolupráci lze využít možností síťování sociálních služeb v určitém re-

gionu.  

V rámci osvětové činnosti směřující k široké veřejnosti sociální pracovníci zmiňovali reali-

zaci dnů otevřených dveří či dnů pěstounství, přednášek pro veřejnost, pro školy a pro rodiče 

nezletilých dětí. Některé projekty, které byly v rámci této činnosti realizovány přímo pro rodiny 

s dětmi, byly ukončeny pro nezájem či časovou náročnost. Respondenti zmínili potřebu osvěty 

veřejnosti v souvislosti s vnímáním pojmu sociální práce a role sociálního pracovníka. Osvě-

tová činnost by měla být zaměřena jednak na primární prevenci, tj. přednášky ve školách, účast 

na besedách, a dále pak na sekundární prevenci, kterou mohou být aktivity spojené s osvětovou 

činností v konkrétní cílové skupině (dětské tábory, kurzy pro rodiče, kteří chtějí zpět do své 

péče dítě svěřené do pěstounské péče nebo do ústavní péče atd.). 

V rámci kategorie „jiné“ se respondenti vyjadřovali k následujícím činnostem:  

Dva ze sociálních pracovníků realizují na daném pracovišti Cochemský model, v rámci kte-

rého se spolupracuje s celou rodinou klienta a s dalšími odborníky. Nejčastěji se jedná o řešení 

záležitostí týkajících se opatrovnictví nezletilého a situací po rozvodu rodičů, kdy je nutné 
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s nimi společně dosáhnout vytvoření dohody o úpravě výchovy a výživy nezletilých dětí. Daní 

sociální pracovníci aplikaci Cochemského modelu hodnotí pozitivně z hlediska účinnosti na 

klienta, nicméně pro sociálního pracovníka se jedná o organizačně a časově náročnou činnost.  

Cochemský model je jen příklad dobré praxe. Není právně ukotven. Jeho myšlenka spočívá 

v rychlém řešení otázky péče o dítě v případě, že dochází k rozpadu rodiny. 

Vyřizování dokladu nezletilému dítěti v rámci poručenství bývá spíše administrativní čin-

nost, neboť tyto doklady jsou pro tzv. úřední potřebu“ vydávány poměrně rychle. 

Účast u výslechu nezletilého svědka ve věci týrání svěřené osoby je úkon, kde není bezpod-

mínečně nutná účast OSPOD. 

Účast na celodenním školení vyplývá ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v plat-

ném znění. 

Kompetence  

V souvislosti s uplatňováním znalostí dávkového systému sociální pracovníci uváděli, že re-

alizují pouze základní poradenství a většinou odkazují klienty přímo na pracovníky úřadu práce. 

Znalosti platných právních předpisů jsou zástupci této specializace uplatňovány velmi často, 

jelikož se jimi řídí veškerá jejich práce s klientem. Sociální pracovníci oddělení sociálně-právní 

ochrany dětí přitom vycházejí především ze zákona o SPOD a § 6 tohoto zákona. 

Znalosti týkající se odborného sociálního poradenství rovněž uplatňují sociální pracovníci ve 

své praxi denně. Klientům poskytují nejčastěji základní poradenství v oblasti bydlení, financí, 

exekucí, insolvence a řešení dluhů. Dále pak poskytují klientům informace ohledně opatrovnic-

tví. 

Nové kategorie a jiná zjištění 

V rámci analýzy dat z focus group byly identifikovány následující nové kategorie: 

Prevence patologických jevů u dětí a mládeže, která je realizována ve spolupráci s kurátory 

pro mládež a policií.  

Problematika závislosti klientů na návykových látkách, kdy respondenti uvedli, že se zvy-

šuje počet klientů s těmito problémy a spolupráce s nimi je velice problematická, protože si 

mnohdy nepřiznávají svou závislost. 

Problémy klientů spojené s bydlením, kdy se respondenti rovněž shodli na rostoucím počtu 

klientů, kterým musejí pomáhat s řešením jejich nepříznivé sociální situace spojené s bydlením. 

Důležitá je v rámci této činnosti spolupráce s azylovými domy, domy na půli cesty, noclehár-

nami, městem a neziskovými organizacemi, které nabízejí tréninkové byty a další služby v této 

oblasti. Ubytovací zařízení však často nemají dostatečnou kapacitu a nejsou schopna klienty 

přijmout.  

Vzdělávání – sociální pracovníci hovořili o možnostech účasti na kurzech a školeních, v součas-

nosti spojených především s tématy, jako je aplikace Cochemské praxe, práce s klienty závislými 

na návykových látkách, diagnostika domácího násilí, komunikace s klienty s psychiatrickou dia-

gnózou, mediace. Jako nejpřínosnější respondenti vnímají kurzy a školení, které jsou vedeny 

mentory z praxe. 
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6. Závěry a doporučení pro danou specializaci  

Sociální pracovníci v rámci zamýšlené specializace zaměřené na nepříznivé sociální situace 

rodin s dětmi hrají významnou roli v případech, kdy je ohroženo zdraví či výchova dítěte. Jejich 

práce spočívá v komunikaci s rodinou a dítětem, v poskytování odborného poradenství, v po-

moci klientům nalézt vhodné služby s cílem zlepšit jejich sociální situaci. Před shrnutím jed-

notlivých závěrů z daného šetření je vhodné vymezit právní předpisy, kterými je tato zamýšlená 

specializace upravena v platných právních předpisech ČR a v případě rozporu s touto platnou 

právní úpravou na tyto činnosti upozornit.  

V této souvislosti lze odkázat na základní právní předpisy, které výše zmíněné teze reflektují: 

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění: 

• Zejména § 3 tohoto zákona jasně určuje, že stát je povinen rodinu a její členy chránit 

(zpravidla zvláštními právními předpisy). Tyto zvláštní právní předpisy prakticky 

kopírují sociální politiku státu. Občanský zákoník je v gesci Ministerstva spravedlnosti 

ČR. Řeší běžné situace, které mohou v životě jedince a jeho rodiny nastat. Pokud se 

však jedná o osobu nezletilou, je její ochrana zajištěna již ve speciálním procesním 

právním předpise zákonem č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, v platném 

znění.  

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

• Zejména § 2 až § 8 (základní zásady činnosti správních orgánů) a § 177. Tento právní 

předpis je využíván zejména v souvislosti s realizací činností OSPOD jako nositele 

sociální práce ve státní instituci. O jednotlivá ustanovení správního řádu se do jisté míry 

opírá i standardní práce OSPOD (např. nahlížení do spisu, vedení důkazů, vedení 

jednotlivých případů atd.). 

V případě, že dítě je ohroženo na svých právech a ve svém vývoji, byl v roce 1999 vypracován 

speciální právní předpis – zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Tento předpis 

řeší:  

• ochranu práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu, 

• ochranu oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění, 

• působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny,  

• zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být trvale nebo 

dočasně vychováváno ve vlastní rodině. 

Z těchto základních postulátů vyplývají i metody sociální práce, které může sociální pracovník 

využívat, a zároveň dávají odpovědi na otázky, které činnosti sociální pracovníci v rodině vy-

konávají. Zákon o SPOD dále jednoznačně stanovuje situace, při kterých musí být využitý ur-

čitý systematický postup a metoda sociální práce. O postupech v činnostech sociálně-právní 

ochrany dětí vypovídá ustanovení § 10: depistáž ohrožených dětí, motivace rodičů k plnění 

rodičovských povinností, jednání k odstranění nedostatků, kontrola, poradenství ve finančních 

záležitostech atd. Pro sociální pracovnice a pracovníky orgánu sociálně-právní ochrany dítěte 

určuje metody práce: vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny včetně zpracování individuál-

ního plánu ochrany dítěte (dále jen „IPOD“), poskytování pomoci rodičům nebo osobám odpo-

vědným za výchovu, např. pořádáním případových konferencí. Rodinné konference blíže zákon 
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o sociálně-právní ochraně dětí neupravuje. Jedná se o specifickou pomoc rodinám s tím, že 

rodinná konference je vysoce náročná na fungující komunikaci a vztahy v rodině. Jednoznačně 

předpokládá, že rodina využije (má k tomu předpoklady) vlastní sebepodpůrnou platformu. 

V rodinách, se kterými pracuje OSPOD, jsou však tyto situace velmi ojedinělé. Rodinná kon-

ference by kladla na rodiny s poruchou nebo absencí některé funkce vyšší nároky než na rodiny 

funkční a fungující.  

Obdobnými principy se řídí zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, v platném 

znění. Upravuje podmínky odpovědnosti mládeže za protiprávní činy uvedené v trestním záko-

níku. Zákonným zájmem je, aby se užilo takového opatření, aby se děti a mladiství zdrželi pro-

tiprávního konání, našli společenské uplatnění vzhledem ke svým schopnostem, rozumovému 

vývoji a přispěli k odčinění újmy, která vznikla v souvislosti s protiprávním konáním. Tento 

právní předpis je stěžejní pro aplikaci metod práce kurátorů pro děti a mládež. 

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, definuje služby pro rodiny 

s dětmi následovně: 

• pomoc při uplatnění práv, oprávněných zájmů a osobních záležitostí, 

• výchovné a vzdělávací a aktivizační činnosti, 

• kontakt se společenským prostředím, 

• specifickou službou, která se realizuje, je sanace rodiny, která musí pracovat 

s vývojem, vzděláním, sociálním problémem jedince i celé rodiny. Sociální služba 

tedy pracuje s rodinami, kde je ohrožené dítě (§ 6 zákona č. 359/1999 Sb., v platném 

znění). 

Dále zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, definuje činnosti sociálního pracovníka, 

přičemž tyto činnosti lze rozčlenit do tří skupin: 

Administrativní, kdy sociální pracovník: 

• vede dokumentaci o dítěti a rodině, kterou stanoví zákon, 

• komunikuje a zpracovává informace spolupracujících institucí (škola, obec, dožádaný 

OSPOD, praktický lékař, soud atd.), 

• vede statistiku stanovenou zákonem, 

• monitoruje sociální problematiku v oblasti působnosti zařízení. 

Poradensko-terapeutická, kdy sociální pracovník: 

• poskytuje odborné poradenství v rámci sociálně-právní ochrany dětí (dětem, rodičům, 

osobám odpovědným za výchovu atd.), 

• poskytuje odborné poradenství v oblasti sociálního zabezpečení, 

• poskytuje odborné poradenství v oblasti sociálních služeb, 

• podporuje dítě, rodiče nebo osoby odpovědné za výchovu při nácviku sociálních 

dovedností. 

Expertní, kdy sociální pracovník:  

• vytváří sociální anamnézu dítěte, 

• spolupodílí se na tvorbě diagnostiky (v sociální oblasti) dítěte, 

• spolupodílí se na tvorbě plánu práce s dítětem a jeho rodinou a sleduje jeho realizaci, 
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• spolupodílí se na vyhodnocování stanoveného IPOD, 

• spolupodílí se na prognóze dítěte. 

Další speciální právní předpisy, které podporují sociální práci s rodinou, jsou v gesci Minister-

stva školství mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“): 

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

zařízeních a preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a změně dalších zákonů, 

v platném znění, je první komplexní zákonná úprava problematiky ústavní výchovy pro 

děti zpravidla ve věku od 3 do 18 let. Výrazně se posunuje vnímání ústavní výchovy, a to 

ne jako priority výchovného působení, ale jako poslední možný nástroj ochrany dítěte, jeho 

vývoje a života. Byla stanovena podmínka sledování výkonu ústavní výchovy orgány 

sociálně-právní ochrany dětí. Důvodem je především minimalizace doby pobytu dítěte 

mimo vlastní biologickou rodinu. 

Následují právní předpisy, které sociální pracovník orgánu sociálně-právní ochrany dětí musí 

alespoň rámcově znát: 

• zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, 

• vyhláška MŠMT 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách 

a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky MŠMT č. 116/2011 Sb. 

Vzhledem k tomu, že sociální práce v oblasti sociálně-právní ochrany dětí pracuje s celou ro-

dinou, jejím systémem, není zde učiněn absolutní výčet právních předpisů, ale jen těch, které 

bezprostředně se zákonem o sociálně-právní ochraně dětí souvisí. Sociální pracovník orgánu 

sociálně-právní ochrany dětí musí dodržovat i předpisy daného úřadu. V některých případech 

(viz Systém včasné intervence) může být i rozdílné využití vnitřních předpisů a jejich prefe-

rence na každém úřadě pro veřejnou správu. Velkým problémem je depistáž, kde stále není 

možné v souvislosti s ochranou osobních a citlivých údajů sdílet informace o rodinách a dětech, 

které potřebují sociálně-právní ochranu, zejména předávání informací ze strany OSPOD jiným, 

pověřeným osobám k výkonu sociálně-právní ochrany dětí. V této oblasti chybí jednoznačná 

právní úprava. Průzkum ukázal, že v některých případech není zřejmé, za jakým účelem bylo 

např. prováděno šetření v rodině, které žádal např. úřad práce. Pokud by získávání a předávání 

informací v rámci sociální práce bylo jednoznačně upraveno, napomohlo by to k rychlejší a 

účinnější pomoci rodinám s dětmi. V současné situaci řada sociálních pracovníků nemůže vy-

užít informace ve prospěch dětí a rodin, neboť k nim nemá legitimní přístup. 

Jak vyplynulo z výzkumu, sociální pracovníci jsou v rámci sociálně-právní ochrany dětí zatě-

žováni nadměrnou administrativou, která omezuje časovou dotaci na přímou práci s klienty. 

Respondenti uváděli, že v současnosti musí dokumentaci k případu klienta vést třikrát – ve fy-

zické (listinné) spisové dokumentaci, v centrální spisové evidenci úřadu a v databázi Systému 

včasné intervence, pokud je příslušný úřad obce s rozšířenou působností do tohoto systému 

zapojen. V této souvislosti by bylo vhodné přistoupit k opatřením, která by vedla ke sjednocení 

těchto evidencí a dokumentací. Jak ukazují závěry studií např. Garretta (2014) či Janebové, 

(2019), mnohdy je výkon práce sociálního pracovníka v důsledku neoliberálního přístupu po-

važován za úřednickou práci a výše uvedené zjištění tuto skutečnost jen umocňuje. Důsledkem 

může být i ztráta podstaty výkonu sociální práce v pravém slova smyslu.  

Chybí case management – informace, které přinesl výzkum, ukazují, že v některých případech 

sociální pracovníci zcela postrádali znalosti týkající se case managementu (viz příklady, které 
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bylo obtížné identifikovat jako agendu OSPOD). Zároveň bylo zřejmé, že zejména tam, kde 

došlo k poškození dítěte, nebyly dostatečně jasně formulované kompetence a následně stano-

vené víceoborové týmy. V kauzách CAN je to nezbytně nutné. Pro oběť, ale i pro sociální práci 

jako takovou je nutné, aby okolnosti poškození dítěte byly řádně a včas zadokumentovány, 

prošetřeny a aby byl definován jasný závěr, který bude začátkem další práce s rodinou a se 

samotnou obětí CAN. K tomu ve sledované kauze nedošlo, což vedlo k poškození práv samotné 

oběti (viz dítě s podvýživou, fyzicky týrané).  

Respondenti se nezamýšleli nad vyhodnocením funkčnosti rodiny, které stanovuje metodické 

doporučení MPSV č. 2/2009 k vyhodnocení situace dětí v obtížné sociální situaci (MPSV, 

2009b). V tomto směru shledáváme určitou rezervu v realizaci diagnostiky sociálního pro-

blému v rodině. Doporučujeme tedy do zamýšlené specializace zařadit i dovednost vyhodno-

cování funkčnosti rodiny. Na potřebu vyhodnocování funkčnosti rodiny upozorňuje ve své stu-

dii i Gřuňdělová (2018). V soudobé literatuře, je také zdůrazňována skutečnost, že sociální pra-

covníci by měli upustit od tradičních modelů genderových rolí – matka pečovatelka, otec 

živitel, jelikož může docházet k získání nepřesného, jednostranného pohledu na fungování a 

situaci rodiny. Gřundělová (2019) kromě kritiky stávajícího stavu navrhuje i některé možnosti 

inkluze genderového vědomí do vzdělávacího procesu sociálních pracovníků. Austin (2018) či 

Anderson a McGuire (2019) dále dodávají, že v budoucnu bude také důležité vzdělávání soci-

álních pracovníků v oblasti práce a podpory rodin s dítětem z transgender, gender a sexuálně 

minoritní skupiny. Z výše uvedeného je zřejmé, že vzdělávání sociálních pracovníků je po-

třebné přizpůsobit soudobé moderní společnosti.  

Pro sociální práci v rámci zamýšlené specializace zaměřené na nepříznivé sociální situace rodin 

s dětmi je podstatná bezproblémová spolupráce na řešení problémů klienta s neziskovými or-

ganizacemi, jako jsou dluhové poradny, rodinné poradny, azylové domy, domy na půli cesty, 

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi apod. Sociální pracovníci oddělení sociálně-

právní ochrany dětí poskytují pouze základní poradenství, a proto je spolupráce s těmito orga-

nizacemi stěžejní pro úspěšné řešení klientovy nepříznivé sociální situace. Důležitá je rovněž 

komunikace v rámci multioborové spolupráce se soudci, právníky, policisty, lékaři, vychovateli 

či učiteli. V řadě případů však v rámci České republiky k takto pojaté mezioborové spolupráci 

nedochází vlivem různých sociálních statusů jednotlivých oborů, a to i přesto, že se řada soci-

álních pracovníků na výkon své profese teoreticky připravovala velmi dlouho a v několika stu-

dijních oborech. Jedná se spíše o příklady dobré praxe, které však nelze paušalizovat.  

Jedním z příkladů dobré praxe je aplikace Cochemského modelu. Jedná se o zahraniční zkuše-

nost, která je aplikovatelná v některých případech i do české praxe ochrany práv dětí. I když 

pracoviště tento model nevyužívá, je možné uplatnit některé jeho prvky, jako jsou například 

společná setkání sociálních pracovníků a soudců příslušných soudů, v rámci kterých se může 

vyřešit řada nejasností, které se v praxi objevují a které mohou v důsledku ovlivňovat efektivitu 

sociální práce s klientem, zejména s rodiči dítěte. Cochemská praxe usiluje o rozhodování ro-

dičů o budoucnosti dítěte, tj. vrací rodičům jejich zodpovědnost za život dítěte. 

Z daného šetření vyplynulo, že rodinné konference nejsou často využívány pro řešení nepříz-

nivé sociální situace rodin s dětmi. Sociální pracovníci zde identifikovali překážky na straně 

klienta, kdy bylo konstatováno, že zpravidla širší rodina není ochotna komunikovat a rodinných 

konferencí se účastnit. Z realizovaných rozhovorů nebylo možné identifikovat zřejmé příčiny, 

resp. překážky ze strany klienta, které brání k jejich realizaci. Zde by bylo vhodné se v bu-

doucnu zaměřit na samostatný výzkum zaměření na identifikaci překážek a motivaci klientů k 

neúčasti na rodinných konferencích. Následná zjištění by poté měla být reflektována v rámci 
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zvyšování kompetencí sociálních pracovníku tak, aby sociální pracovník uměl klienta dosta-

tečně motivovat k účasti na rodinných konferencích. Druhou stránkou věci je, že z daného šet-

ření nebylo možné přesně zjistit, zda příčiny nízké míry využívání rodinných konferencí existují 

pouze ze strany klientů, nebo se na výsledku také podílejí samotní pracovníci, např. zlou osobní 

zkušeností, nedostatečnými kompetencemi k realizaci rodinných konferencí apod. 

V souvislosti s narůstajícím počtem klientů řešících problémy spojené s bydlením je vhodné na 

tuto situaci reagovat nejlépe podporou organizací zabývajících se danou problematikou a nabí-

zejících možnosti ubytování v tréninkových bytech a odpovídajícím navyšováním počtu obec-

ních (městských) bytů, spolu s úpravou omezení, která řadě žadatelů o poskytnutí obecního 

bytu znemožňuje toto bydlení získat. Podpořena by měla být také nová filozofie azylových 

domů, případně vznik nových azylových domů či domů na půli cesty, přičemž je podstatné, aby 

tyto domy byly umístěny ve vhodné lokalitě, byly dostatečně personálně odborně zajištěné a 

nabízely přijatelné podmínky pro klienty s perspektivou získání bydlení vyšší kvality za před-

pokladu, že splní určité podmínky. Nutné je také řešit problematiku bydlení osob závislých na 

návykových látkách, které jsou v případě užití návykové látky z bydlení v azylových domech a 

podobných zařízení vyloučeni. Stále chybí koncept sociálního bydlení v celostátním měřítku 

(Havlíková, Hubíková, Kovalčíková, 2017). V současnosti by tuto situaci měla také reflektovat 

„Koncepce sociálního bydlení ČR 2015–2025“ či „Koncepce prevence a řešení problematiky 

bezdomovectví v ČR do roku 2020“ (blíže viz MPSV, 2015a a MPSV, 2013). 

Problematická je také nedostatečná kapacita ústavních zařízení (zejména diagnostických ús-

tavů, dětských domovů se školou) a zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (nejedná se 

pouze o zařízení FOD Klokánek). Tato situace je ještě závažnější v případech dětí s poruchami 

chování či se zdravotním postižením. Daná zařízení mnohdy tyto děti odmítají přijmout z toho 

důvodu, že jim nejsou schopna zajistit odpovídající péči. V této souvislosti by bylo vhodné 

navýšit kapacitu stávajících zařízení a podpořit vznik nových zařízení v gesci krajů, která by 

pomohla řešit problém s umístěním dětí se zdravotním znevýhodněním nebo s poruchami cho-

vání (SVP s lůžkovou částí). Aby se tak stalo, je nutné přehodnotit systém financování těchto 

zařízení, která jsou v gesci krajů a MŠMT. ZDVOP je regulován MPSV a stejně jako zařízení 

v gesci MŠMT je potřeba i zde přehodnotit systém financování. Zcela nevyhovující je skuteč-

nost, že v těchto zařízeních nelze pracovat s dětmi na podobných cílech jako v ústavní péči 

(výchovné diagnostiky, nácvik psychosociálních dovedností atd.). 

Na základě realizovaného výzkumu bylo zjištěno, jaké činnosti a kompetence sociální pracov-

níci oddělení sociálně-právní ochrany dětí vykonávají a kterým se věnují nejčastěji. V rámci 

focus group pak respondenti měli možnost upřesnit, jaké kategorie v dotazníku postrádali, při-

čemž se jednalo o podrobnější členění komunikace se soudy, účast na soudních jednáních, čin-

nost související s kolizním opatrovnictvím, specifičtěji vymezená multioborová spolupráce, 

umisťování nezletilých do ZDVOP. Dále se v průběhu focus group objevily nové kategorie 

související s vyhledáváním a zajišťováním bydlení a činnosti související s prevencí patologic-

kých jevů či prací s klienty závislými na návykových látkách. 

Co se týká kompetencí, sociální pracovníci oddělení sociálně-právní ochrany označili všechny 

kompetence, které byly uvedeny v dotazníku, za podstatné, ačkoliv v rámci poradenství využí-

vají tyto kompetence spíše na základní úrovni a klienti jsou odkazováni na odborníky a organi-

zace, které se danou problematikou zabývají podrobněji. Na tomto místě je nutné připomenout, 

že se znovu potvrdila potřeba širšího vzdělání sociálních pracovníků v oblasti case ma-

nagementu (případové práce) tak, aby dokázali pracovat s informacemi dostatečně efektivně. 
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Jedná se zejména o finanční poradenství, dávkové systémy. Jejich podrobná znalost je pro pra-

covníky OSPOD méně důležitá, neboť předpisy v této oblasti se velmi rychle mění. Naproti 

tomu znalosti a dovednosti v oblasti komunikace, výchovy a vzdělávání či mezilidských vztahů 

jsou pro pracovníky OSPOD nezastupitelné a pracují s nimi v každodenním kontaktu s klien-

tem.  

Cíl výzkumu související s tímto komparativním dokumentem byl splněn, na základě výsledků 

výzkumu můžeme konstatovat, že tato specializace je pro praxi přínosná, protože sociální práce 

s rodinami s dětmi nacházejícími se v nepříznivé sociální situaci je v mnoha směrech speci-

fická. Její patřičné ukotvení již existuje v platných právních předpisech ČR a také odborná li-

teratura k této skupině klientů přistupuje specificky.  

Tato zamýšlená specializace patří mezi opodstatněné specializace, neboť, jak výzkum prokázal, 

zahrnuje řadu odborností, které musí sociální pracovník alespoň rámcově znát. Sociální pra-

covník má dvě zásadní povinnosti – rychle, bezodkladně jednat ve prospěch dítěte a zároveň 

jednat na základě dostatečného množství pravdivých, tedy ověřených důkazů. V tomto smyslu 

je pro pracovníka OSPOD nutná týmová spolupráce, mezioborové znalosti, a především pod-

pora široké veřejnosti. Po celou dobu účinnosti zákona o SPOD se sociální pracovníci setkávají 

s tvrdou kritickou mediální kampaní, která jejich práci znevažuje, jejich činnost nazývá „úřed-

nickou, necitlivou, neobjektivní“ atd. V tomto směru výzkum ukázal, že sociální pracovníci 

OSPOD potřebují mediální podporu, informovanost veřejnosti o jejich práci a celkově péči o 

jejich sociální status, což potvrzují i výzkumy (Lane, Pritzker, 2017, Eisenberg, 2018). Důleži-

tým aspektem je také rozvoj rodiny jako celku a přizpůsobení sociální práce v kontextu spole-

čenských změn (Vysloužilové a Navrátila, 2019; Parton, 2011). Regulace a standardizace čin-

ností sociálních pracovníků může vést k omezení přímé práce s klientem a sociální pracovník 

je poté vnímán jako pouhý úředník (Garret, 2014). Janebová (2019) konstatuje, že neoliberalis-

mus transformuje sociální práci do výrazně kontrolní až úřednické profese. Neoliberalismus 

v kontextu sociální práce má mimo jiné za důsledek prohlubování stigmatizace klientů, stereo-

typizaci sociální práce, a je také ohrožena profesionalita sociálních pracovníků. Je tedy důležité 

přizpůsobit vzdělávání sociálních pracovníků v souladu s vnímáním současné společnosti a po-

třeb rodiny jako celku (odklon od zažitých tradičních modelů). Sociální pracovníci by si měli 

být neoliberálních přístupů soudobé společnosti vědomi a měli by umět tento systém kriticky 

reflektovat, a to jak v postavení ke klientovi, tak v rámci výkonu své práce. Podporována by 

měla být zejména přímá práce s klientem na úkor administrativních činností, čemuž by mohla 

přispět elektronizace veřejné správy.  

Doporučení: 

• Pracovníci by se měli zaměřit nejen na základní poradenství, ale i na práci s rodinou, 

zejména na vyhodnocování funkčnosti rodiny. 

• Upravit předávání informací mezi jednotlivými subjekty zainteresovanými do sociálně 

právní ochrany dětí. 

• Snížit administrativní zátěž sociálních pracovníků za pomoci například elektronické do-

kumentace. 

• Zaměřit se na podporu sociálního bydlení a tréninkových bytů. 

• Pracovníci (jejich nadřízení, popř. zaměstnavatelé) by měli uvažovat a následně se vzdě-

lávat ve speciálních metodách sociální práce, které jsou velmi důležité při práci s klien-

tem, měli by být více v této oblasti angažovaní a erudovaní (zejména v oblast krizové 

intervence a změn společnosti, které by měla sociální práce reflektovat).  
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• Osvěta a lepší informovanost veřejnosti o práci sociálních pracovníků v dané speciali-

zaci.  

• Osvěta o práci OSPOD a s ní souvisejících problémech s cílem snižovat stigmatizaci té-

matu. 
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