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Anotace
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Úvod
Cílem bakalářské práce je popsat vyhodnocování potřeb dětí v rámci
OSPOD, se zaměřením na syndrom CAN, tak jak je vyuţíván v rámci OSPOD
Turnov. Tedy dle vyuţívané metodiky LUMOS.
Dŧvodem výběru tohoto tématu bylo především to, ţe jsem měsíc
navštěvovala praxi na Odboru sociálních věcí Městského úřadu Turnov,
na oddělení kurátorŧ a sociálně- právní ochrany dětí. Bohuţel jsem zde jistila,
ţe toto téma je velice aktuální. Syndrom CAN je velmi rozšířený v naší
společnosti a dotýká se nás všech. Ráda bych se v budoucnu těmto dětem
věnovala.
V dnešní době je syndrom týraného, zneuţívaného a zanedbávaného dítěte
součástí moderní společnosti. Snaţila jsem se propojit vyhodnocování
s potřebami dětí, které jsou ve své podstatě pro všechny skupiny dětí stejné.
Kaţdé dítě potřebuje od svých rodičŧ lásku, která ho má doprovázet po celý
jejich společný ţivot. Pokud rodiče neuspokojují základní dětské potřeby,
přichází na scénu vyhodnocování potřeb dětí, které vykonává OSPOD.
Ten v rámci interních předpisŧ a za pomoci metodiky LUMOS zjistí, co není
v normě a stanovuje IPOD. Vše se odehrává na základě příslušných zákonŧ
a metodických pokynŧ ochrany práv dětí. Samozřejmě také tyto orgány
respektují skutečnost, ţe rodina je nejvhodnějším prostředkem ve výchově
a rozvoji dítěte.
Bakalářskou práci tvoří šest teoretických kapitol. V první kapitole
je vymezeno několik právních předpisŧ, které se týkají této problematiky.
V následující kapitole vymezuji klíčové pojmy, kdo je dítě, co je potřeba, co
představuje rodina a její rizikové faktory. V kapitole pod číslem tři jsou
definovány potřeby dětí, které jsou systematicky rozčleněny podle druhŧ.
Rozlišují se dle věku dítěte, jelikoţ s rŧstem dítěte se potřeby mění. Ve čtvrté
kapitole se zabývám definicí syndromu CAN a jeho formami. Další kapitola
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nastiňuje OSPOD a jeho principy, jelikoţ sociálně- právní ochrana dětí
v případě zjištění syndromu CAN, hraje podstatnou roli. Hlavním cílem
bakalářské práce bylo získat kazuistiky, které souvisejí se syndromem týraného
a zneuţívaného dítěte, jeţ jsem čerpala na OSPOD v Turnově. V praktické
části jsem pouţila případové studie k tomu, abych na nich ukázala,
které potřeby dítěte jsou opomíjeny jejich rodiči nebo opatrovníky, a proto jsou
tyto děti v péči OSPOD.
Ve své práci jsem vycházela v první řadě z dostupné odborné literatury.
K syndromu CAN existuje mnoho odborných knih a materiálŧ.

K tématu

týraného, zneuţívaného a zanedbávaného dítěte jsem hlavně vyuţila knihu od
Jaroslava Slaného- syndrom týraného dítěte a také od Bechyňové- syndrom
CAN a zpŧsob péče o rodinný systém. V kapitole potřeby dětí jsem především
čerpala z knihy Sociální pediatrie od Dunovského. Následný proces
vyhodnocování jsem čerpala z publikace od LUMOS- Vyhodnocování potřeb
dětí, praktický prŧvodce, jelikoţ tuto metodiku pouţívají na MěÚ v Turnově
při své práci, především při tvorbě IPOD.
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I.

Teoretická část
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1 Právní ukotvení
V souvislosti

s tímto

tématem

je

nezbytné

zmínit

právní

rámec

této problematiky. Existuje několik právních předpisŧ na ochranu dětí
a jejich práv. Významným dokumentem je Úmluva o právech dítěte, kterou
v roce 1989 přijalo OSN. Všem dětem na celém světě tento dokument přiznává
základní práva. K tomuto dokumentu byl přidán první Opční protokol
o zapojování dětí do ozbrojených konfliktŧ a později druhý Opční protokol
o právech dítěte týkající se prodeje dětí, dětské prostituce a dětské pornografie.
Nejdŧleţitějším

hlediskem

je

jednat

v nejlepším

zájmu

dítěte:

Články, které se vztahují k syndromu CAN dle Hanušové:
„ČI. 1 – Definice dítěte - dítětem se rozumí lidská bytost mladší 18let,
pokud zletilost není zákonem stanovená dříve.
Čl. 2 – Nediskriminace – všechna práva se vztahují bez výjimky na každé dítě.
Je závazkem států chránit děti před jakoukoliv formou diskriminace a přijímat
pozitivní opatření k podpoře jejich práv.
Čl. 9 – Oddělení od rodičů – dítě má právo žít s oběma rodiči, pokud to není
v rozporu s jeho zájmy. Dítě má rovněž právo udržovat styk s oběma rodiči,
je-li odděleno od jednoho z nich nebo od obou.
Čl. 11 – Nezákonné přemístění a nevrácení – stát má zabránit a sjednat
nápravu při únosech nebo zadržování dětí v cizině jedním z rodičů nebo třetí
osobou.
Čl. 12 – Názor dítěte – dítě má právo svobodně vyjadřovat své názory a tyto
názory mají být brány v úvahu ve všech záležitostech nebo řízeních, které se
dítěte dotýkají.
Čl. 19 – Ochrana před násilím a zanedbáváním – stát má dítě chránit před
násilím a všemi formami špatného zacházení ze strany rodičů nebo jiných osob
starajících se o dítě. Má zavádět vhodné sociální programy zaměřené
na prevenci násilí a na pomoc jeho obětem.

11

Čl. 34 – Sexuální zneužívání – stát má chránit dítě před sexuálním
vykořisťováním a týráním včetně prostituce a před jejich zneužitím
v pornografii.
Čl. 35 – Prodej, obchodování a únos – stát má povinnost učinit všechna
opatření k prevenci prodeje, obchodování a únosů dětí.
Čl. 36 – Jiné formy vykořisťování – dítě má právo na ochranu před všemi
formami vykořisťování, které jsou na úkor jeho blaha.
Čl. 39 – Zotavovací péče – stát má dětem, které se staly oběťmi ozbrojených
konfliktů, mučení, zanedbávání, zneužívání nebo vykořisťování zabezpečit
vhodné léčebné prostředky k jejich zotavení a znovuzačlenění do společnosti.“ 1
Nejvyšší právní normou v České republice je Ústava ČR, která dle čl. 4 a čl.
3 zaručuje ochranu základních práv a svobod, jeţ je pod ochranou soudní
moci.2 Tato práva jsou deklarována v Listině základních práv a svobod
konkrétně ve čl. 32 – Rodičovství a rodina jsou pod ochranou zákona. Zvláštní
ochrana dětí a mladistvých je zaručena. Čl. 33 – Kaţdý má právo na vzdělání.
Školní docházka je povinná po dobu, kterou stanoví zákon. Čl. 35 – kaţdý
má právo na příznivé prostředí.3
Dalším dŧleţitým zákonem v ČR je Občanský zákoník č. 89/2012 Sb.,
který definuje v §976-1720 rodinné právo. Zahrnuje ochranu a fungování
rodiny, systém výchovy a rozvoje dítěte a mnoho dalších článkŧ.4
Další upravující zákony, jeţ souvisí s problematikou syndromu CAN


zákon o SPOD – 359/1999 Sb.

1

HANUŠOVÁ, Jaroslava. Násilí na dětech - syndrom CAN. Praha: Vzdělávací institut ochrany
dětí, 2006. ISBN 80-86991-78-4.
2
Parlament České republiky. Ústava České republiky [online]. Praha: (15. 4. 2016).
URL: http://www.psp.cz/docs/laws/constitution.html
3
Parlament České republiky. Listina základních práv a svobod [online]. Praha: (15. 4. 2016).
URL: http://www.psp.cz/docs/laws/listina.html>
4
Aion. Zákony pro lidi [online]. (15. 4. 2016). URL: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89

12



zákon č. 109/2002 Sb., o ústavní a ochranné výchově ve školských
zařízeních



zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeţe



zákon č. 561/2004 sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)



vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských sluţeb ve školách
a školských poradenských zařízeních



zákon č. 563/2004 Sb. zákon o pedagogických pracovnících a o změně
některých zákonŧ



zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních sluţbách



zákon č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře



zákon č. 100/1988 Sb. o sociálním zabezpečení5

Jedná se pouze o základní výčet zákonŧ souvisejících s tímto tématem,
jelikoţ v této oblasti se jich vyuţívá daleko více. Trestní zákoník se také pojí
s tímto tématem v souvislosti s oznamovací povinností, kterou má kaţdý
občan.

5

MPSV. Činnost MPSV v oblasti sociálně- právní ochrany dětí [online]. Praha: (12. 4. 2015).
URL: http://www.mpsv.cz/cs/19923
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2 Pojmy
Nejprve je nutno definovat pojem dítě, které je ústřední postavou a také
téma v dění syndrom CAN. Následně je zásadní definovat co je to potřeba,
jelikoţ ve vyhodnocení je to klíčový pojem, od které se tato činnost odvíjí.
S tím souvisí také pojem rodina, která vytváří sociální prostředí pro vývoj
dítěte.

2.1 Dítě
Definice dítěte dle Dunovského, ale i ostatních našich autorŧ říká,
ţe dítě je kaţdý lidský tvor od 0 do 18 let, pokud není věk dospělosti stanoven
jinak zákony země. V ČR je moţnost zplnoletit dítě v 16 letech, pokud k tomu
vedou váţné dŧvody. Pojetí toho, kdy je dítě skutečně dítětem, se několikrát
během let změnilo. V současné době je tomu tak, ţe dítě je ten, kdo váţí
alespoň 500 g a přeţije 24 hodin. Úmluva o právech dítěte definuje dítě jiţ
od jeho početí. Dalším pojmem, který je potřeba zmínit je dětství,
které zachycuje vývoj dítěte zahrnující fáze na přípravu dospělosti. Tato fáze,
která utváří člověka do jeho konečné podoby, potřebuje mnoho podnětŧ
a také potřeb, bez kterých se dítě neobejde. Záleţí na tom, v jakém
společenském okruhu se dítě narodí.6

2.1.1 Potřeba
Nezbytnost neboli potřeba je výraz pro něco, co nám chybí, nedostatek
něčeho, co kdyţ se odstraní, tak je vítající. Potřebou vyjadřujeme to,
co nemŧţeme postrádat ve svém ţivotě. Lidské potřeby nejsou stejné, neustále

6

DUNOVSKÝ, Jiří. Sociální pediatrie: vybrané kapitoly. Vyd. 1. Praha: Grada, 1999. Psyché
(Grada). ISBN 80-7169-254-9.

14

se vytváří a přeměňují dle věku. Potřeby má kaţdý jedinec jiné a ţádá nebo je
vyjadřuje podle svého gusta. 7
Trachtová uvádí, ţe potřeba je: „Je něčím, co lidská bytost nutně potřebuje
pro svůj život a vývoj. Prožívání nedostatku ovlivňuje veškerou psychickou
činnost člověka – pozornost, myšlení, emoce, volní procesy, a tím zcela
zásadně vytváří vzorec chování jednotlivce.“8 Mezi nejznámější a přehledný
systém potřeb je Maslowova hierarchie potřeb, kterou najdeme v příloze č. 1.
Zjištění potřeb dítěte je předpoklad pro dobrou práci SPOD.

2.2 Rodina
Rodinou je myšleno prostředí, které ovlivňuje dítě po celý jeho ţivot, hlavně
v období vývoje jedince. Definice rodiny není nic snadného, jelikoţ existuje
mnoho podob a variant. Dle Dunovského je moţností rodinu chápat
takto:,, Rodina je primární společenská skupina, založena na svazku muže
a ženy, na pokrevním vztahu rodičů a dětí či vztahu jej subtituujicímu,
(osvojení), na společné domácnosti, jejichž členové plní společensky určené
a uznané role vyplývající ze soužití, a na souhrnu funkcí, jež podmiňují
existenci tohoto společenství a dávají mu význam ve vztahu k jedincům i k celé
společnosti.“ 9
Dle Všeobecné deklarace lidských práv v mezinárodním právu je rodina
základní stavební jednotkou státu, která také spadá pod její ochranu. V prŧběhu
historie rodina prošla velkými změnami. Přibývá případŧ, kdy je plánovaná
rodina s jedním rodičem, výjimkou nebývají ani homosexuální rodiče. Úmluva
o právech dítěte vymezuje rodičovskou povinnost se o dítě starat, vychovávat

7

TRACHTOVÁ, Eva, Gabriela TREJTNAROVÁ a Dagmar MASTILIAKOVÁ. Potřeby
nemocného v ošetřovatelském procesu. Vyd. 3., nezměn. Brno: Národní centrum
ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborŧ, 2013. ISBN 978-80-7013-553-2.
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aj. Tento dokument také stanovuje dítěti právo vyrŧstat v plnohodnotném
rodinném prostředí, které má příznivý vliv na jeho vývoj.10
Rodina je biosociální systém, jeţ si ve společnosti hledá a utváří
své místo. Uspokojuje potřeby všech jejich členŧ. Rodina musí plnit čtyři
základní funkce, jako je biologicko-reprodukční, ekonomicky-zabezpečující,
emocionální a socializačně- výchovné.11 Pazlarová říká, ţe rodina plní
především tyto funkce: „Podporování socializace- vychovávání dětí, vztahovou
podporu dospělých lidí, ekonomickou podporu všech členů“.12

První dvě

funkce jsou neoddělitelné uţ v prŧběhu dějin ve vývoji rodiny. Ta od starověku
tvoří prostředí pro výchovu dětí. Dítě potřebuje trvalou přítomnost rodiny, tím
jak dítě roste v tomto prostředí, se utváří rodinný příběh, ve kterém se utváří
rodinné rituály. Kaţdé dítě potřebuje přítomnost rodičŧ, kteří jej staví do
popředí zájmŧ. Jsou zdrojem několika potřeb, jako je emoční opora, podpora
potřeby seberealizace. Rodiče také představují pro dítě vzor, kterému se dítě
chce co nejvíce podobat. Vztahy a potřeby dítěte se mění v kaţdém období
jeho rŧstu, avšak rodiče jsou vţdy nepostradatelnou součástí jejich ţivota, který
se díky nim utváří.13

2.3 Rizikové faktory syndromu CAN
Některé děti mají bohuţel větší předpoklady k tomu, aby na nich bylo
pácháno násilí. Otázkou je, v jakém prostřední dochází k trestným činŧm na
dětech a mladistvých. Nepochopitelné je, proč se takto násilně dospělí chovají
k dětem, a to dokonce ke svým dětem. Kaţdého v první chvíli napadne, ţe této
10

VANÍČKOVÁ, Eva, Zuzana HADJ-MOUSSOVÁ a Hana PROVAZNÍKOVÁ. Násilí v
rodině: syndrom zneužívaného a zanedbávaného dítěte. Dot. Praha: Karolinum, 1995. ISBN
80-7184-008-4.
11
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12
MATOUŠEK, Oldřich a Hana PAZLAROVÁ. Hodnocení ohroženého dítěte a rodiny v
kontextu plánování péče. Vyd. 1. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-739-8.
13
VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie: dětství a dospívání. Vyd. 2., dopl. a přeprac.
Praha: Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-2153-1.
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negativní činnosti se mŧţe dopustit snad jen duševně nemocný člověk.
Neexistuje jednoznačné vysvětlení, proč se tomu tak děje. Dŧvodŧ mŧţe být
hned několik- nezralosti jedince, neznalost vyjadřování citŧ či nepochopení
tolerance. Kaţdý případ, který se stane je výsledkem pŧsobení řady faktorŧ.
Jedná se tedy o multifaktoriální etiologii.14
Dle knihy syndrom CAN a zpŧsobu péče o rodinný systém se rozlišuje
5 rizikových faktorŧ, s kterými se setkáváme při identifikaci syndromu
zneuţívaného a zanedbávaného dítěte:


,, rizikové faktory na úrovni celospolečenské



rizikové faktory na úrovni individuálních predispozic dítěte



rizikové faktory na úrovni rodiny



rizikové faktory na ekologické úrovni



rizikové faktory na kulturní úrovni“15

Do celospolečenských rizik lze zařadit to, k jaké národnosti nebo etnické
menšině dotyčný patří a s tímto problémem také souvisí také jazyková bariéra.
Záleţí na místě bydliště, zda rodina bydlí ve městě nebo na venkově.
Nezaměstnanost a ekonomický stav taktéţ ovlivňují rodinu. Predispozice dítěte
neboli rizikové dítě se mŧţe narodit rodičŧm toxikomanŧm, nebo těm, kteří
značně odbočují od celospolečenské normy. Genetická zátěţ nebo ovlivnění
plodu v těhotenství – matka alkoholička, drogové závislá, cukrovka. Děti,
kterých se týká syndrom CAN, mohly být děti nechtěné, nebo postiţené
(mentálně, sluchově aj.), jelikoţ jsou znevýhodněné, závislejší a bezbranné.
Obětí se také mohou stát dívky, které jsou nadměrně ţenské, koketní či
mazlivé.16 Rizikové faktory v rodině jsou také velmi širokým pojmem. Zásadní
jsou osobnostní faktory vychovávajícího, přílišná nezralost nebo mladistvost,
14

BECHYŇOVÁ, Věra. Syndrom CAN a způsob péče o rodinný systém. Vyd. 1. Praha:
IREAS, 2007. ISBN 978-80-86684-47-5.
15
BECHYŇOVÁ, Věra. Ref.14, s.75
16
SEDLÁKOVÁ, Gabriela a Dagmar KALÁTOVÁ. Vybrané ošetřovatelské modely a týrané
dítě. 1. vyd. Praha: Triton, 2010. ISBN 978-80-7387-412-4.
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deprese nebo jiné stavy rodičŧ či přílišná kontrola dítěte ze strany
vychovávajících. Riziko týrání se také zvyšuje v případě osobní zkušenosti
s násilím, rozchody nebo rozvody v partnerském vztahu, chudobou, sociální
nejistotou. Mezníkem pro tělesné týrání mohou být i tělesné tresty, které jsou
vnímány jako výchovné prostředky. Rizikové faktory ekologické úrovně
souvisí se stále zhoršujícími se ţivotními podmínkami. Kulturní úroveň rizik
souvisí s klimaty ve společnosti, neustále se rozvíjející předsudky a mýty
určitých skupinách. Lze sem také zařadit negativní vzory dospělých.17
Rizikové faktory také zahrnují rodičovskou povinnost, která má zajistit při
výchově dítěte uspokojování základních potřeb dětí. Při nedostatku těchto
potřeb, dítě trpí deficitem naplňování potřeb. Tyto potřeby se člení
na biologické, sociální a psychické a vţdy se mění v prŧběhu ţivota dítěte.
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3 Potřeby dětí
Během 19. a 20. století přišlo několik změn v oblasti chápání dítěte
a v hodnocení dětského věku ve společnosti. Bylo tomu především z toho
dŧvodu, ţe se hledaly prostředky na odstranění nelegální dětské práce.
V souladu s tímto poţadavkem se musely změnit obecné poţadavky na dětské
potřeby. To zahrnuje zdravý vývoj dítěte, psychickou rovnováhu a z toho
dŧvodu se vytvořily základní vztahové principy: potřeby – poţadavky (práva)sluţby (péče). Toto sloţení vyjadřuje princip zdravotní a sociální politiky.
Je také model WHO a UNICEF. Potřeby dětí se vyvíjí od konkrétního jednice
a mění se dle věku. Čím je dítě menší, tím větší dopady jsou na jeho osobu
v případě nezajištění těchto potřeb. Kdyţ dítě roste, jeho poţadavky
také rostou, především co se týče finanční náročnosti. První potřeba dítěte
je vlastně narodit se zdravé, geneticky nezatíţené.18

3.1 Biologické potřeby
Základní potřeby dítěte se dělí do několika skupin. Jednou z těchto skupin
tvoří biologické potřeby, které uplatňují nárok uspokojit dítě v základních
ţivotních potřebách. Nejvýznamnější potřebu tvoří potrava, bez které se dítě
neobejde. V kojeneckém věku si dítě nedokáţe potravu zajistit samo, tedy
kojení, které přesahuje rovinu biologické potřeby. Mezi další biologické
nároky patří převáţně hygienické potřeby, jako je teplo, čistota a také ochrana
před

okolními

vlivy.

Patří

sem

samozřejmě

umělá

nebo

získaná

obranyschopnost dítěte. V raném věku dítěte je především dŧleţitý dostatečný
počet stimulŧ, aby se tak jedinec mohl přirozeně vyvíjet a rozvíjet.
V návaznosti nesmí být přehlédnut rozvoj sil a schopností organismu v oblasti
imunobiologické, psychomotorické i psychosociální. Biologické potřeby jsou
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nejdŧleţitější potřebou v ţivotě dítěte. Z hlediska zdravotního jsou nutné
pravidelné prohlídky a lékařská péče, jeţ má především uspokojovat nebo
zaručit rodina jedince.19 Mezi další základní potřeby patří kvalitní spánek,
odpočinek a relaxace, dŧstojné bydlení a ošacení.20

3.2 Psychické potřeby
Psychické potřeby v zásadě navazují na ty biologické. Dítě se díky těmto
potřebám snaţí naučit chápat okolí i samo sebe, rozvíjí svŧj intelekt
i za pomoci stimulŧ, jeţ mu předkládá jeho okolí, skupina, ve které ţije a vyvíjí
se. Potřebuje k tomu také city a vŧli a vzory chování, které se poté snaţí
napodobovat. Pomalu by se měl rozvíjet hodnotový systém dítěte.
Nejdŧleţitější je raný rok, kdy vše opakuje po svých vrstevnících a čerpá
od nich gesta a vzorce chování. 21
Dle Janet Horwart je dŧleţité, aby děti měly příleţitost ke hře s dalšími
dětmi, získaly tak několik podnětŧ a zajímavostí, které vedou k dobrému
sociálnímu a psychickému rozvoji. Díky tomu se rozvíjí nové kompetence,
jak praktické, tak i emocionální.22
V prvé řadě do této skupiny patří náleţitost přívodu podnětŧ, kdy
se rozvíjí přirozená zvídavost dítěte. K tomu je potřeba dostatečný počet
rŧznorodých stimulŧ, převáţně z lidského pŧvodu, tak i z věcného. Je nezbytné
správně aktivovat centrální nervový systém. Následující místo zaujímá potřeba
smysluplnosti světa. Podněty, které dítěti předkládáme, musí mít jasný řád
a smysl, aby si jedinec mohl tyto poznatky dostatečně uloţit a zpracovat. Musí
se tedy zachovávat jejich přirozenost, následná reakce, která se od dítěte čeká.
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Měla by být odměněna tím, s kým je činnost vykonávána, aby se tato reakce
uchovala jako správná a časem byla automatizována – např. učení chození
dítěte na nočník. Třetí potřeba dítěte je pocit jistoty, kterou si dítě utváří uţ
v 7. měsíci ţivota, a to především ke své matce. Tento vztah je zcela
automatický, pokud matka s dítětem spolupracuje a chce si k němu vztah najít.
Prvotní vztah k matce je jedním z kritérií pro následné vztahy v ţivotě jedince.
Na tuto potřebu navazuje vědomí vlastní identity. Potřeba uvědomění
si vlastního já. Dítě si tuto skutečnost začne uvědomovat během 2. a 3. roku
ţivota, kdy se vlastně poprvé mŧţe dítěti uloţit nějaká vzpomínka na dětství,
na kterou si následně mŧţe vzpomenout. Uvědomění já je zásadním prvkem,
aby se dítě mohlo plnohodnotně zapojit do společenského ţivota. Jeho
představy se vytvářejí podle základŧ, jeţ mu předkládají jeho vrstevníci,
rodina, prostředí, ve které vyrŧstá. Identita ovlivňuje budoucí zařazení do
společnosti a posunuje dítě v dalších vývojových stádiích v jeho ţivotě. Pátá
potřeba dítěte je o nutnosti mít otevřenou budoucnost neboli jinými slovy mu
ukázat ţivotní směr, perspektivu. V tomto bodě je především zásadní, aby
se zde utvořil pocit naděje s negativním odvětvím beznaděje. Budoucnost,
která je pro dítě otevřená, značí naději. Kdyţ rodiče vedou dítě k naději, mělo
by se optimálně rozvíjet oproti situaci, např. kdyţ matka zjistí genetickou vadu,
stáhne se a dítěti tak dává pocit beznaděje, tudíţ zavřené budoucnosti.
V lidském ţivotě jsou tyto pocity automatické, kdyţ jde dítě do školy – těší se,
naděje stoupá. Vrcholí v době reprodukce a ve stáří se naopak zmenšuje
a nastupuje pocit beznaděje. Všechny tyto potřeby se musí hodnotit dle dané
skupiny, společnosti. Nejde napasovat přesně na kaţdé dítě, ale v zásadě jsou
to obecné potřeby, které kaţdé dítě potřebuje ke svému optimálnímu vývoji.23
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3.3 Sociální potřeby
Sociální potřeby dítěte jsou strukturovány podle věku dítěte. Kaţdé dítě
v určitém věku potřebuje jiné potřeby a vţdy ušité na míru. Ty se samozřejmě
musí individuálně upravovat dle osobnosti jedince, nelze je nikdy aplikovat
všeobecně na všechny děti.
3.3.1 Prenatální období
Jiţ v prenatálním období je moţné sledovat plod, jak reaguje na prostředí
okolo sebe. Matka to zpozoruje v okamţiku, kdy cítí první pohyby plodu,
kopnutí nohou atd. Výzkumy ukázaly, ţe dráţdivost nervového systému plodu,
intenzita pohybu závisí na podnětech z okolí. Reakce plodu se odvíjí
od chování a pocitŧ ze strany matky. Kdyţ je matka v psychické pohodě, plod
také. Dokáţe to ukázat například pohybem nohy. Je tedy dŧleţité emocionální
naladění matky v době těhotenství. Dítěti škodí stres matky, úzkostné stavy,
nepříznivá situace, kterou mŧţe proţívat v těhotenství. Je také dŧleţité,
aby matka dodrţovala správnou ţivotosprávu, nepila alkohol a nepoţívala jiné
návykové látky, aby tak v této době nepoškodila vývoj plodu.24

3.3.2 Novorozenec
Jedná se o období, které trvá přibliţně do jednoho měsíce ţivota dítěte.
Takhle malý jedinec často naznačuje poţadavek pláčem, který je z počátku
nástrojem komunikace. Trvá to tak do 3 měsícŧ jeho ţivota. Také často spí
přibliţně 16-20 hodin denně.25V tomto období věku je dŧleţité, aby dítě mělo
dostatečné podněty z hlediska sluchové oblasti. Moderní technologie ukázala,
ţe dítě je dobře připraveno na tónové frekvence lidského hlasu a to i přesto,
ţe zpočátku narození dítě viditelně nereaguje na lidskou řeč. Podněty pro
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rozvoj jsou dŧleţité z toho dŧvodu, aby docházelo k vyspívání řeči. Výzkumy
potvrdily fakt, ţe dítě v prvních dnech ţivota se fixuje na obličej a snaţí
se o kontakt z očí do očí. Malé děti také dychtí po tělesném kontaktu, proto
je dŧleţité kojení matky, kdy nedochází pouze k zajištění potřeb dítěte
z hlediska potravy, ale také se zde tvoří dŧleţitý vztah mezi matkou
a dítětem.26
3.3.3 Období kojenecké
Toto období se datuje od prvního měsíce ţivota dítěte do jednoho roku.
Ve druhém měsíci ţivota dítěte se objevují první úsměvy v té době a začíná
vnímat předměty, které vstupují do zorného pole dítěte. Z počátku dítě vnímá
pouze předměty, které jsou od něj vzdáleny 25-30 cm. Dítě začíná fungovat na
akci a reakci, to znamená, ţe matka vyvíjí nějakou aktivitu na dítě a to na ni
nějak odpoví. První měsíce interakce netrvá příliš dlouho, z pravidla pár vteřin.
Postupem stárnutí dítěte se tato interakce stále více a více prodluţuje.
Za vývojově dŧleţitý se povaţuje 4. měsíc dítěte, kdy jedinec ovládá hlavu
krčním svalstvem, a tím pádem se dítě dostává do kontaktu s okolím, jelikoţ ho
vnímá z více úhlŧ. V 6. měsíci se dítě snaţí sahat po předmětech a jiţ přibliţně
v 7. měsíci se objevuje citový vztah k pečující osobě. Tento vztah si buduje
k více osobám, často si vynucuje od těchto osob pozornost a upřednostňuje
je před cizími osobami. V následujícím 8. měsíci jedince zasahuje strach
z cizích lidí. V tomto bodě si právě uvědomuje pocit bezpečí. Tento pocit
se mŧţe špatně vyvíjet u dětí, které jsou vychovávány v ústavech, jelikoţ jsou
zvyklé, ţe se o ně pečuje více dospělých, a proto si tento pocit samy nevytvoří.
V 9. měsíci si dítě pomalu zapamatovává slovní hříčky, rozvíjí se řečové
dovednosti. V 10. měsíci se většina dětí pokouší o chŧzi a snaţí se tak poznávat
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svět z jiného úhlu. U všech dětí se chŧze nevyvíjí ve stejnou dobu. V tomto
měsíci se i daleko více zlepšuje úchop předmětŧ do rukou.27
3.3.4 Období batolete
Kdyţ dítě přechází do další fáze svého ţivota, vchází do něj prvními
samostatnými kroky, a to koncem prvního roku. Předešlé pokroky ve vývoji
dítěte jsou předpoklady k tomu, aby mohlo pokračovat v dalších vývojových
stádiích ve svém ţivotě. Chlapci na rozdíl od dívek mají vývoj trochu
pomalejší. U chlapcŧ se často vyskytuje patlavost a dyslalie. V 15. měsících
dítě získává nové dovednosti, především v učení nových věcí jako je drţení
hrníčku, čištění zubŧ. Během 2. a 3. roku dítě získává především dovednosti
od své rodinné skupiny, se kterou se identifikuje. V této době si začíná
uvědomovat své já. Dítě vnímá odlišnosti okolí, buduje si svou sebejistotu
a sebevědomí, jeţ je základem pro další bytí ve společnosti. V tom všem mu
pomáhá jeho rodina. Při vytváření jeho já přichází období vzdoru, kdy dochází
k častému odmítání plnit povinnosti. Mŧţe být provázeno záchvaty nebo
zlostnými výbuchy. Toto období většinou končí kolem 4. roku ţivota. Kolem
2. roku ţivota přicházejí paralelní hry, které spočívají v tom, ţe dítě má rádo
společnost druhých, ale ještě ke své hře nepotřebuje partnera. Kaţdé dítě
si tedy hraje samo, avšak se snaţí navázat kontakt a postupně si hrát dalšími
dětmi.28
3.3.5 Období předškolní
Dítě po 3. roce ţivota se většinou zapojuje do společenského ţivota svých
vrstevníkŧ. Kdyţ dítě ochudíme o hru nebo konfrontaci s vrstevníky, je moţné,
ţe by se mohly dostavit nějaké vývojové vady spojené se socializačním
deficitem. Z hlediska sociálního vývoje dochází k utváření společenských
27
28
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postojŧ, začínají se tvořit nové vztahy. Dítě do té doby mělo převáţně vazby
pouze se svojí rodinou, nyní objevuje něco jiného. Nové strategie hry,
spolupráce s druhými a rozvoj komunikace. Sociální skupina je nezbytná uţ
jenom proto, ţe zde dítě poznává nové autority. Jedinec zpravidla navštěvuje
předškolní zařízení, kde se učí samostatnosti a připravuje se na přestup
do jiného zařízení, základní školy. Ve školce se dítě učí kolektivnosti,
spolupráci a jiným záleţitostem.
3.3.6 Školní věk
Socializace v tomto období je velice dŧleţitá, jelikoţ se dítě připravuje na
povinnou školní docházku. V této době dítě dostává nový společenský status
školáka. Zde se učí přijímat hodnocení jak kritické, tak pozitivní, a to za svou
přípravu a plnění povinností, které je vyjádřeno známkami nebo slovním
hodnocením. Učí se poznávat nové postoje, znalosti a vzorce chování.
Škola je pro něj nyní místo, kde se odehrává většina jeho ţivota, poznává nové
věci, které bude v ţivotě potřebovat. Jsou jimi vzdělání, výchova a sociální
ţivot. Aby se dítě mohlo zařadit do školního procesu, musí být školně vyzrálé,
a

proto

Tento

se

termín

provádí
se

jiţ

vyšetření

v pedagogicko-psychologické

objevuje

v literatuře

od

J.

A.

poradně.

Komenského.

Období přechodu z mateřské školky na základní školu se povaţuje zpravidla
za velmi náročné. Střední období na ZŠ provází další vývojová fáze dítěte,
a to puberta. V tuto dobu jsou pro dítě typické změny nálad, rŧzné odchylky
od chování. V pubertě je zaţíván pocit méněcennosti, pocity odlišnosti
od ostatních. V tomto období je specifické to, ţe se určuje identita muţe
a ţeny. Je to nejdŧleţitější období v ţivotě dítěte, kdy se snaţí zapojit
do dětského kolektivu. Dítě poznává nové postoje, které uplatní později
při vytváření nových vztahŧ, jak milostných, tak rodičovských. Ve středním
školním věku je pro dítě nejméně snadné přijmout rozvod rodičŧ, přijmout
nového partnera matky nebo otce. Zvýšený zájem o rodinu je typický
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ve středním školním věku. Střední školní věk je vymezen do 11 let věku.
Od 11. do 15. roku dítěte je stanoven starší školní věk, jinak dospívání
nebo také puberta. Intelektový vývoj jde stejným směrem jako socializace.
Vytváří se úzká rovina mezi těmito body. Vytváří si totiţ schopnost porozumět
abstraktním pojmŧm a zároveň vyuţívá funkce introspekce, coţ poukazuje
na to, ţe dítě dokáţe formulovat své vlastní city a rozumové sloţky. Uţ umí
reagovat a udělat si samo názory na jiné lidi. Přichází také nerespektování
autority – typicky přichází v pubertě. Ve společnosti vyuţívá své vytvořené
společenské hodnoty. Vytváří si nové společenské já, které je ale snadno
zranitelné, to také přináší, ţe se snaţí odpoutat od rodiny, kterou do teď jedinec
bral jako jediné útočiště.

Skupiny, které se vytvářely hlavně ve školce,

se dělily na chlapecké a dívčí, se postupně v tomto věku mísí dohromady.
V těchto skupinách se odehrávají nová přátelství, která jsou často prolínána
city. V pubertě jedinci objevují něco, co do té doby pro ně bylo pouhou
představou. Sexuální zájem je jeden z hlavních rysŧ puberty. Tento zájem by
neměl být utlačován, ale má být vychováván a kultivován do společenských
forem. Na konci školní docházky dochází k zásadnímu bodu, kdy si dítě má
vybrat budoucí povolání, tedy novou školu, střední školu. I kdyţ tento věk, 14
let, je velice nízký na to, aby dítě bylo zcela vyvinuto a dozrálo, aby si mohlo
vybrat budoucí povolání.29
3.3.7 Věk mladistvý
Adolescence je datována

při

skončení

povinné

školní

docházky

a ukončena dosaţením zletilosti, tedy 18 let. Avšak z jiných hledisek, například
z psychologie, tomu tak není. Ta to bere spíše z praktického hlediska a konec
mladistvého věku definuje koncem 20. roku, kdy má docházet k plné zralosti
jak duševní, tak tělesné. Charakteristické v adolescenci je se odpoutat

29
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od rodiny a také jít více za svou svobodou, coţ často vede k nevyţádaným
situacím, jako je gravidita nezletilých, nerozváţný svazek manţelský,
předčasný odchod ze studií. Výzkumy ukázaly, ţe největší rozvodovost panuje
v rodinách,

které

uzavíraly

manţelství

z mladistvé

nerozváţnosti.

V tomto období opět hraje dŧleţitou roli přátelství, které je také nositelem
společného času, blízkosti a zájmŧ. Kdyţ je vytvořena dobrá citová zralost,
nic nebrání tomu, aby mladiství proţívali intimním sblíţení. Je to základna pro
manţelství a zaloţení rodiny. Při vytváření nových přátelských vztahŧ
se mladiství chtějí scházet sami a ve svém prostředí. To má ovšem negativní
vliv na některé jedince, kteří nemají svou partu a snaţí se do nějaké zapojit,
a to do jakékoliv. Ne všechny party mají pozitivní vliv na vývoj člověka
a jedinec se tak mŧţe nechat strhnout do nelegální činnosti nebo braní
návykových látek. V kolektivu mladistvých často nějaký jedinec má vedoucí
postavení, a tak jiný se mu snaţí vyrovnat, proto podniká rŧzné věci, aby se mu
to povedlo. Mŧţe tomu být třeba trumfnutí v poţití alkoholu, drog aj. Po tomto
procesu v mladistvém věku se jedna etapa uzavírá a začíná další, a to je výhled
na manţelství a rodičovství. To je ovšem v dnešní době trochu posunutá
ţivotní etapa.30
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4 Syndrom CAN
Syndrom týraného zneuţívaného dítěte je označován zkratkou syndrom
CAN, pochází z anglického názvu Child Abuse and Neglect. Vývoj
tohoto pojmu začal přibliţně ve 20. století, kdy rentgenologové či ortopedové
zaznamenávali somatické poškození dětí, které zjevně nespadalo do úrazového
děje. Pojmenovali tato poškození jako neúrazová zranění. Dŧleţitým bodem
zlomu byla práce Američana Dr. Kempte, který v roce 1962 provedl rozsáhlý
výzkum

dětí,

jeţ

byly

zasaţeny

těmito

zraněními.

Práci

nazval

jako,, The batterd child syndrom“. V překladu to znamená syndrom bitého
či týraného dítěte. Tím se prosadilo postupné zavádění zákonŧ a povinné
hlášení v USA. Tento problém se pomalu dostával na veřejnost.31 V roce 1977
byla zaloţena mezinárodní společnost ISPCAN (The International Society
for Prevention of Child Abuse and Neglect). Díky této organizaci došlo
k vydání časopisu Child Abuse and Neglect. V České republice zvýšila zájem
o tento problém publikace Psychická deprivace v dětství.32

4.1 Definice syndromu CAN
Definice syndromu CAN má širokospektrální rozměr. Má několik definic
v odborné literatuře. Kaţdý autor jej pojímá z rŧzných úhlŧ, proto uvádím
definice od Hanušové:,, Syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného
dítěte lze definovat jako soubor nepříznivých příznaků v nejrůznějších
oblastech stavu, vývoje dítěte i jeho postavení ve společnosti, v rodině
především. Je výsledkem převážně úmyslného ubližování dítěti, způsobeného
nebo působeného nejčastěji jeho nejbližšími vychovateli, hlavně rodiči. Jeho
nejzávažnější podobou je úplné zahubení dítěte. Současně však zdaleka nejde

31
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jenom o jednostranný akt ze strany jejich původce či pachatele, ale o zvláštní
interakci všech zúčastněných osob.“33
Podle Jaroslava Slaného je v prvé řadě dŧleţité uvést si kritérium,
ţe tento děj není nenáhodný, a není v dané společnosti naprosto nepřijatelný.
Tento jev je také preventabilní, coţ znamená, ţe mu lze předcházet. Tyto jevy,
útoky, násilí vŧči dětem nejsou pouze jednou akcí, ale zpravidla pachatel jedná
opakovaně a následky útokŧ se mohou zhoršovat, být více agresivní. Nebo se
také mŧţe jednat o tzv. ne – akci: zanedbávání, nepečování o dítě neošacování,
nezajištění základních ţivotních potřeb. Lze sem také zařadit duševní
deprivaci. Takovéto chování dospělého poškozuje tělesný, duševní a sociální
status týraného dítěte. Odhaduje se, ţe syndrom CAN zasáhne cca 1-2% dětské
populace. V ČR se řeší ročně přibliţně 1000 případŧ. Případy fyzicky týraného
dítěte se dají posoudit jednoznačně dle fotodokumentace, lékařských zpráv –
pravidelné kontroly u dětského praktického lékaře. Jinak je tomu
u psychického týrání, které není jednoznačné a má dalekosáhlé následky pro
zdravý vývoj dítěte.34

4.2 Formy syndromu CAN
Dle Jaroslava Slaného do základních forem syndromu CAN zařazujeme
tyto:


týrání tělesné



duševní týrání



sexuální zneuţívání dítěte



zanedbávání dítěte

33
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zvláštní formy týrání: Münchhausenŧv syndrom by proxy35

Dunovský do forem syndromu CAN zařazuje systémové týrání,
organizované zneuţívání dětí, rituální zneuţívání, sexuální turismus,
které zařazuje do zvláštních forem syndromu CAN.36
4. 2. 1 Tělesné týrání
Tato forma syndromu CAN je nejčastější. Projevuje se násilnou agresí vŧči
oběti.

V posuzování agrese je zásadní zabývat se její kvantitou, typem

a charakterem, dobou trvání – opakované, nebo se jedná o jednorázovou
událost a také vyhodnocení kauzality. Jedná-li se o trest, jakou roli zde hraje
„provinění dítěte“. Je nutno si také uvědomit, v jakém kontextu se případ
posuzuje. Hranice mezi tělesným trestem, který se pouţívá ve výchově dítěte,
a týráním je velice velmi snadno překročitelná a rozlišování mŧţe být
nejednoznačné. Mezi hlavní příznaky tělesného týrání patří hematomy
a pohmoţdění. Patří sem také poranění kloubŧ a kostí, poranění hlavy,
popáleniny,

poranění

parenchymových

orgánŧ.

Častými

projevy

jsou také bolesti břicha a hlavy, jeţ se mohou brát jako doprovodné.
Specifickým druhem poranění je syndrom třesením dítěte.37V překladu
je označován jako Shaken baby syndrome. Spočívá v prudkém třesení
a cloumání kojencem či malým dítětem. Třesení mŧţe mít fatální následkypoškození mozku, epileptické záchvaty, ztrátu sluchu aţ dokonce mŧţe vést
k usmrcení jedince.38

35

SLANÝ, Jaroslav Ref.34, s. 16- 30
DUNOVSKÝ, Jiří. Ref.6, s. 89- 90
37
SLANÝ, Jaroslav Ref.34, s. 16- 24
38
DOBROMYSL. Informace-inspirace-integrace [online]. (2013). URL:
http://www.dobromysl.cz/scripts/detail.php?id=620
36

30

4. 2. 2 Duševní týrání
Za další formu syndromu CAN je povaţováno duševní týrání, psychické
týrání, které zasahuje převáţně emoční stránku dítěte. Problematické v této
formě je především dokazování páchání této činnosti, na rozdíl od týrání
fyzického. Psychické týrání je skrytější, hŧře objektivizovatelné. Mŧţe
probíhat jako aktivní děj, kdy dítě je veřejně poniţováno, zesměšňováno nebo
jako něco co, by nastávat nemělo, ale děje se tomu tak. Rodičovská odmítavost,
nezájem o dítě, nedostatečné projevy lásky a náklonnosti. Tyto formy se často
propojují. Do této skupiny mŧţe patřit situace rozvodová, nebo nevhodné
srovnávání. Patří sem také vysoké nároky na výkon povinné školní docházky
a v dnešní době také časté vydírání partnera prostřednictvím dítěte.39
4. 2. 3 Sexuální zneužívání dítěte
Je definováno podle Rady Evropy z roku 1992, jako neadekvátní vystavení
sexuálnímu kontaktu, chování, činnosti ze strany dospělého. Rozlišujeme dvě
formy – bezdotykové a kontaktní. Sexuální obtěţování dítěte dospělým
je nazýváno pedofilií. Pederastie je pojem, který definuje sexuální abúzus
dospělého vŧči chlapcŧm. Patří sem také exhibicionismus, kdy nejčastější
forma je, ţe muţ ukazuje svŧj genitál dětem, případy voyeurství – verbální
sexuální návrhy. Kontaktní sexuální zneuţívání je daleko závaţnější neţ
bezdotykové. Obtěţování je pouhý začátek, sexuální útok mŧţe vést
aţ ke znásilnění dítěte. Není výjimkou tzv. incest. Následky sexuálního
zneuţívání mají celoţivotní charakter. Propojují se zde zdravotní problémy
s psychickými problémy.40
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4. 2. 4 Zanedbávané dítěte
Zanedbanost je chápána v kontextu sociální, ekonomické úrovně péče
o

dítě.

Zahrnuje

také

neuspokojování

základních

ţivotních

potřeb

a nedostatečnou lásku matky. Definice poukazuje na situaci dítěte,
které je ohroţeno nedostatkem podnětŧ a faktorŧ dŧleţitých k jeho
dostatečnému, plnohodnotnému fyzickému i duševnímu rozvoji. Ukazatelem
tohoto problému je rŧst dítěte – ovlivňuje ho prostředí, kvalita stravy, celkový
stav dítěte – psychická pohoda a jiné faktory.

Další ukazujícími faktory,

které zaznamenávají zanedbání dítěte, jsou výţiva, hygiena, zájem rodičŧ.

4. 3. Zvláštní formy týrání
Kromě těchto forem syndromu CAN- tělesného, duševního, sexuálního
a zanedbávaného dítěte, existuje mnoho dalších forem syndromu CAN, které
jsou méně známé. To však neznamená, ţe by byly pro dítě méně ohroţující.
4.3.1 Münchhausenův syndrom by proxy
Tato forma syndromu CAN není tak známá. Byla definována v roce 1952.
Spočívá v tom, ţe nemocní předstírají řadu nemocí a opakovaně chodí
k několika lékařŧm. Pacienti bývají přístupní k jakýmkoliv léčebným
postupŧm. Obvyklé symptomy jsou „akutní břišní příhody“, drobné ranky,
bolesti břicha. V souvislosti se syndromem CAN matky opakovaně nechávají
dítě vyšetřovat a léčit, přičemţ nemoc je zcela vymyšlená.41
4.3.2 Systémové týrání
Druhotné zneuţívání a poniţování, které se projevuje systematickým
poškozováním. Patří sem nedostatečná péče v problémových a dysfunkčních
rodinách

41
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v denních

zařízeních

ve

školách.

Jedná se o druhotné ubliţování. Po prvním traumatu následuje další. Týrání
přichází od těch, jeţ by měli dítě po útocích chránit a ne páchat další škody. 42
4.3.3 Organizované zneužívání dětí
V 80. letech 20. století se odehrávalo organizované zneuţívání dětí
především na sexuálních sítích, kdy se chlapci stali obchodním zboţím a dívky
provozovali prostituci. Vedle toho sem také patří dětská prostituce
a také pornografie. Zahrnuje obchod s dětmi, ilegální mezinárodní osvojení,
dětskou práci, vraţdy dětí z ulice za účelem prodeje orgánŧ. Časté je také
spojení pachatelŧ za účelem dosaţení cíle.43
4.3.4 Rituální zneužívání
Pro dnešní dobu je to spíše bizarní projev s neuvěřitelnými znaky
a rysy. Je to jednání, které zachází s dětmi tak, aby uspokojilo rituální nebo
náboţenské potřeby dané skupiny. Tyto procesy probíhají zcela odlišně (dle
skupin), proto je zásadní porozumět a vyvést z toho dŧsledky pro vývoj
a stav dítěte.44
4.3.5 Sexuální turismus
Tato forma zneuţívání dítěte je nejvíce spojena se sexuálním zneuţíváním,
kdy cizinec přijede do země za účelem uspokojit si zde své sexuální potřeby.
Objektem sexuálního dění je dítě.45
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5 Sociálně právní ochrana dětí
Jedná se o ucelený systém, který má poskytnout nezletilému dítěti ochranu
státu prostřednictvím několika práv. Je to soubor právních předpisŧ, které jsem
vyjmenovala v první kapitole. Sociálně- právní ochrana dětí se především řídí
zákonem č. 359/ 1999 Sb. Ten zajišťuje dítěti právo na:


„život



na jeho příznivý vývoj



na rodičovskou péči a život v rodině



na identitu dítěte



svobodu myšlení



svědomí a náboženství



na vzdělání



zaměstnání



zahrnuje také ochranu dítěte před jakýmkoliv tělesným či duševním
násilím, zanedbáváním, zneužíváním nebo vykořisťováním“46

Ochrana dítěte je upravena v mnoha zákonech a nachází se také v rŧzných
právních předpisech jako v okruhu rodině právní, sociální, školské, zdravotní,
daňové, občanskoprávní, trestní a z toho vyplývají subjekty, které ji realizují.47
Dle zákona č. 359/1999 Sb. se sociálně právní ochranou rozumí toto:
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,

46

MPSV. Činnost MPSV v oblasti sociálně- právní ochrany dětí [online]. Praha: (15.1.2013)
URL: http://www.mpsv.cz/cs/14304
47
Komunitní plánování na Šluknovsku. OSPOD sociálně- právní ochrana dětí Varnsdorf.
[online]. Krásná Lípa: (15.4.2015) URL:
http://www.prosluknovsko.cz/index.php?id=4781&id_sluzby=336>
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d) zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže
být trvale nebo dočasně vychováváno ve vlastní rodině.“48
Právní ukotvení sociálně právní ochrany dětí se z velké části zabývá
převáţně tím, aby definovala vztah mezi ochranou dětí a rodičovskými právy.
Dále upřesňuje stanovení pravomocí v okruhu moţného zásahu a celistvosti
a soukromí rodiny dítěte. Kompenzuje nástroje ochrany a trestu v legislativních
normách i ve zpŧsobu poskytování sociálních sluţeb. Eviduje ohroţené děti
a také osoby, které byly označené za podezřelé v práci s nezletilými jedinci
a to s ochranou osobních dat.49 Veškerá práce směřuje k nejlepšímu zájmu
a blahu dítěte. Kaţdé dítě má přiděleného pracovníka, který reprezentuje
OSPOD, jehoţ náplň je výkon sociálně právních ochrany dítěte podle zákonakaţdé dítě v případě potřeby podléhá konkrétnímu OSPOD a konkrétnímu
pracovníkovi, který se stává jeho tzv. klíčovým pracovníkem. Coţ znamená,
ţe OSPOD je součást samosprávy. Kaţdý OSPOD má své povinnosti
vykonávat vyhodnocování potřeb a následné individuální plánování, kterým
stanoví IPOD. I při těchto krocích musí udělat OSPOD maximum v tom,
aby zachoval rodinu a stabilizoval tak její funkce. Další činnosti, které pod
OSPOD spadají, jsou: podávání informací a přijímání oznámení.50

48

MPSV. Činnost MPSV v oblasti sociálně- právní ochrany dětí [online]. Praha: (19. 4. 2015).
URL: http://www.mpsv.cz/cs/14304
49
PEMOVÁ, Terezie a Radek PTÁČEK. Sociálně-právní ochrana dětí pro praxi. Vyd. 1.
Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4317-2.
50
Šance dětem. Co se skrývá pod orgánem sociálně právní ochrany dětí?. [online]. Praha (3. 5.
2016) URL: http://www.sancedetem.cz/cs/hledam-pomoc/rodina-v-problemovesituaci/problemy-v-rodine/co-se-skryva-pod-organem-socialne-pravni-ochrany-deti.shtml#kdeospod-najit-a-co-vedet
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5.1 Principy sociálně- právní ochrany dětí
Ministerstvo práce a sociálních věcí uvádí hlavní principy sociálně- právní
ochrany dětí:


zachovat nejlepší zájem, prospěch a blaho dítěte



sociálně právní- ochrana dětí je poskytována všem



je bezplatná



poskytuje se všem nezletilým dětem mladším 18 let



stát je odpovědný za ochranu dětí



orgány určené k sociálně- právní ochraně dětí jsou soudy a orgány
určené zákonem o SPOD



obsahuje princip preventivního pŧsobení



klade dŧraz na ochranu před sociálně patologickými jevy



výběr řešení závisí na kontinuitě ve výchově dítěte, etnickém,
náboţenském a jazykovém pŧvodu



princip subsidiarity je nezbytný pro osvojení dítěte do ciziny



orgány sociálně-právní ochrany dětí jsou povinny sledovat výkony
ústavní nebo ochranné výchovy, a to bez zásahu do jejich řízení s cílem
kontroly dodrţování práv dítěte



SPOD obsahuje také sanaci rodin



fyzické i právnické osoby se mohou podílet na principu dobrovolnosti,
avšak musí mít pověření51

5.2 Orgány zabezpečující sociálně- právní ochranu dětí
Ze zákona č. 359/1999 Sb. zajišťují sociálně- právních ochranu dětí tyto
orgány:
 Krajské úřady
51

MPSV. Činnost MPSV v oblasti sociálně- právní ochrany dětí [online]. Praha: (15.1.2013)
URL: http://www.mpsv.cz/cs/14304
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 Obecní úřady obcí s rozšířenou pŧsobností
 Obecní úřady a újezdní úřady
 Ministerstvo práce a sociálních věcí
 Úřad pro mezinárodně- právní ochranu dětí
 Úřad práce České republiky52
Dále sociálně právní ochranu dětí zajišťují


Obce v samostatné působnosti



Kraje v samostatné působnosti



Komise pro sociálně- právní ochranu dětí



Další právnické a fyzické osoby, jsou-li výkonem sociálně právní
ochrany pověřeny53

Sociálně- právní ochrana dětí se snaţí co nejvíce rodině a jejím členŧm
pomoci, avšak není všespásná. Klientem OSPOD je samotné dítě,
které často nemá nikoho, kdo by chtěl znát jeho přání a také jeho potřeby.
Právě z tohoto dŧvodu je tu OSPOD, který pomáhá k uvědomění dŧleţitostí.54

52

MPSV. Činnost MPSV v oblasti sociálně- právní ochrany dětí [online]. Praha: (15.1.2013)
URL: http://www.mpsv.cz/cs/14304
53
Aion. Zákony pro lidi [online]. Zlín: (19.9.2016) URL:
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-359
54
Šance dětem. Co se skrývá pod orgánem sociálně právní ochrany dětí?. [online]. Praha (3. 5.
2016) URL: http://www.sancedetem.cz/cs/hledam-pomoc/rodina-v-problemovesituaci/problemy-v-rodine/co-se-skryva-pod organem-socialne-pravni-ochrany-deti.shtml#kdeospod-najit-a-co-vedet
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6 Vyhodnocování potřeb dětí
V České republice neexistuje jednotný systém hodnocení potřeb ohroţeného
dítěte. Celý proces je tedy závislý na zhodnocení konkrétního pracovníka
OSPOD, který při hodnocení vychází ze svých zkušeností z praxe. Sociální
pracovník OSPOD při zařazení dítěte do evidence OSPOD prvotně vyplňuje
tzv. záznam o vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny, kde se vyplní základní
údaje o dítěti (identifikační číslo spisu Om/ NOm, datum přijetí do péče, datum
zpracování, příjmení a jméno dítěte, datum a místo narození, pohlaví, rodné
číslo, státní příslušnost, adresa, mateřský jazyk). Dále se uvádí základní údaje
o sourozencích dítěte a o jeho rodičích (jména, příjmení, data narození, rodná
čísla,

adresy,

zaměstnání,

kontakty

na

rodiče).

Uvádí

se

zde

také informace o tom, zda je rodičovská odpovědnost bez omezení/
pozastavena/ omezena/ zbavena. Dále jsou zde uvedeny všechny potřebné
kontakty na instituce a odborníky pracující s dítětem (především praktický
a odborný lékař, mateřská/ základní/ střední škola, pedagogicko-psychologická
poradna, středisko výchovné péče).

6.1 Vyhodnocení
Jedná se o proces, který je velmi náročný a dlouhodobý, hodnotí potřeby
dětí a situace rodiny. Je to zásadní pro efektivní práci s rodinou. Hlavní je určit
nejlepší zájem dítěte, kam by mělo vyhodnocování a následná práce s dítětem
a rodinou směřovat. OSPOD zastupuje roli klíčového pracovníka, koordinuje
práci s rodinou, jedincem a subjekty. Zaměřuje se na aktivizaci rodiny, hlavně
na plnění povinností i s dalšími odborníky. OSPOD zastupuje roli sociálně
právní ochrany dětí.
Vyhodnocování je podpŧrný nástroj, který určuje cíl a směr práce s rodinou.
Jsou

pouţívány

metody,

které

zpracovávají

zpŧsoby

a

reagují

na nastalou situaci. IPOD společně s vyhodnocováním zvyšuje objektivní
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náhled na situaci. Označují se jako pracovní nástroje, které vedou směr
a nezaměnitelně patří do případové práce. IPOD je dokument, který
se upravuje podle situace dítěte a rodiny. Vyhodnocení musí vţdy obsahovat
IPOD, jinak nejsou vidět pokroky. 55
Vyhodnocování

se

provozuje

ve

dvou

druzích,

samozřejmě

záleţí

na rychlosti a komplexnosti, které má vyhodnocení obsahovat:
a) úvodní vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny- vstupní hodnoceníurčení závažnosti ohrožení dítěte a vymezení rychlosti a intenzity
následného postupu.
b) podrobné- komplexní vyhodnocení situace dítěte- komplexní hodnocení
dítěte a rodiny- hodnocení potřeb, rizik a silných stránek dítěte, rodiny
a komunity za účelem vytvoření IPOD. Zasahuje všechny oblasti potřeb
dítěte.56
obr. č. 1
Úvodní vyhodnocení
situace dítěte a jeho rodiny
do 7 dnŧ od ohlášení

Podrobné vyhodnocení
situace dítěte
do 30 dnŧ od ohlášení

IPOD
realizace intervence

IPOD
realizace intervence

55

Manuál implementace vyhodnocování situace dítěte a rodiny a tvorby individuálního plánu
ochrany dítěte: pro orgány sociálně-právní ochrany. Vydání první. Praha: MSPV, 2014. ISBN
978-80-7421-101-0.
56
RACEK, Jindřich, Hana SOLAŘOVÁ a Alena SVOBODOVÁ. Ref.48. s. 8
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Obrázek č. 1- Přejat: Manuál implementace: Vyhodnocování situace dítěte a
rodiny a tvorby individuálního plánu ochrany dítě, pro orgány sociálně- právní
ochrany.

6.2 Ukotvení v legislativě
Vyhodnocování potřeb dětí se řídí dle zákona č. 359/ 1999 Sb.
o sociálně-právní ochraně dětí a také vyhláškou č. 473/ 2012 Sb. o provedení
některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Vyhodnocování
zahrnuje několik oblastí – vyhodnocení dítěte, situaci rodiny, prostředí rodiny.
a)Vyhodnocení situace dítěte zahrnuje


skutečné ohroţení práv a zájmŧ dítěte



zjištění, jak je dítě omezeno ve zdravotních, sociálních a jiných
rizik



podle věku dítěte se posuzuje tělesný a duševní vývoj



kontrola vzdělávání a moţnosti dalšího vzdělávání



zjištění individuálních potřeb dětí



zjistit schopnosti dítěte a jeho předpoklady



získat názor dítěte a jeho přání s ohledem na jeho porozumění



ostatní skutečnosti týkající se případu

b)Vyhodnocení situace rodiny zahrnuje


hodnocení situace rodiny a jejího prostředí



určení příčin krize



analýza vztahu rodiče a dítěte



zjištění potřeby rodiny



zjištění

moţností

rodiny

–

vztahových,

ekonomických

a sociálních


hodnocení pouţitých výchovných prostředkŧ rodiny a zjištění
hrozících rizik
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zjištění zajištění rodiny



a jiné skutečnosti týkající se dítěte

c)Vyhodnocení prostředí rodiny zahrnuje


zjištění

alternativ

v rodině,

vztahových,

ekonomických,

sociálních vazeb


zjistit moţnosti v zajištění prostředí rodiny, a to i zjištění
dostupnosti

sluţeb

jako

zdravotní,

sociální,

výchovně-

vzdělávací a komunitní sluţby.


ostatní skutečnosti týkající se dítěte57

Z dŧvodŧ zajištění kvalitní práce s dítětem je zásadní vytvořit co
nekvalitnější IPOD, zjistit všechny potřeby, kvalitně je popsat.

6.3 Cíle vyhodnocení
Záměr vyhodnocení směřuje k zjišťování, jak jsou zajištěny cíle. Ty by
z konečného vyhodnocení měly zajistit vytvoření individuálního plánu.
Předchází mu však několik dalších bodŧ, pomocí kterých zhodnotíme rodinu
jako celek. Zda se zde nachází plná podpora dítěte, a jeho kvalitní zajištění.
Zásadní je zaměřit se přímo na dítě – zjistit jeho potřeby a následně se na to,
jak jsou naplňovány. Poté následuje zjištění rodičovských kompetencí, jejich
silné nebo slabé stránky a z toho vychází vyhodnocení údajŧ. V popředí
vyhodnocování není pouze jedinec a jeho rodiče, ale také se zabývá širokou
rodinou, která by mohla případně pomoc nebo přispět k blahu dítěte.58

57
58

RACEK, Jindřich, Hana SOLAŘOVÁ a Alena SVOBODOVÁ. Ref.48. s. 8
RACEK, Jindřich, Hana SOLAŘOVÁ a Alena SVOBODOVÁ. Ref.48. s. 8
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6.4 Principy vyhodnocení
Vyhodnocení situace dítěte je proces, ze kterého se následně vytvoří
individuální plán dítěte. Proto by měl fungovat na těchto následujících
principech:
 Informace a znalosti- ten, kdo vyhodnocení zhotovuje, měl by mít
znalosti v oblastech vývoje dítěte, fungujících citových vazeb v rodině.
Musí znát alespoň základní fakta o fungování rodiny, sociálním
prostředí.
 Dŧkazy- zjištění, která vyjdou z vyhodnocení jsou podloţena dŧkazy,
nelze

se

opírat

o

nějaké

domněnky

nebo

vlastní

úsudky

či předsudky.
 Vyhodnocování je proces, ne jednorázová činnost- informace získáváme
od rŧzných zdrojŧ, v kterých se pak zorientujeme, a dále s nimi
pracujeme.

Dŧleţité

je

navštívit

dětskou

lékařku.

Proces

vyhodnocování tvoří obraz o rodině, získaných informací o rodině,
spolupráci i s jinými odborníky (lékaři) a s institucemi (škola). Získané
informace rozhodují o tom, jak to v rodině chodí, upřesňují její kulturu,
strukturu. IPOD se neustále upravuje, dle těchto zjištěných informací.
 Hlavním bodem je dítě- v praxi je dŧleţité brát v úvahu názor dítěte,
vyslechnout ho. Poté porovnat i s tím, co tvrdí rodina, ale na prvním
místě je dítě, které je centrem vyhodnocování.
 Bezpečnost dítěte- zásadní je, aby byla zajištěna bezpečnost dítěte,
a to převáţně tím, ţe ne kaţdá osoba mŧţe spolupracovat při řešení
dané situace. Na místě je filtrace údajŧ, informací pro dítě, aby nebylo
zasaţeno nebo dokonce ještě více traumatizováno.
 Informovanost- neţ vyhodnocování započne, účastníci jsou předem
informováni a to i dítě. Prostředky jsou pouţity podle jeho rozumových
schopností.
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 Spolupráce- zainteresování dítěte, rodiny a široké rodiny do procesu
vyhodnocování.
 Podpora- zaměření na podporu dítěte, rodiny a pečovatelŧ. Zaktivování
některých funkcí.
 Jedinečnost- vyhodnocení se musí zabývat konkrétním dítětem, kaţdé
dítě je totiţ jiné. I kdyţ se v rodině nachází sourozenec, musí
se vyhodnocovat kaţdé dítě zvlášť.
 Transparentnost-

zhodnocovatel je po celou dobu procesu otevřený,

nemá skrytý záměr a je otevřený diskuzi.
 Celostní přístup- situace je pozorována ze všech moţných úhlŧ.59
Na člověka je nahlíţeno jako na bio- psycho- socio- spirituální bytost.
K jedinci má být přistupováno jako k celku. Je to také deklarováno
etickým kodexem České republiky,60 který říká: Sociální pracovník
pomáhá se stejným úsilím a bez jakékoliv formy diskriminace všem
klientům. Sociální pracovník jedná s každým člověkem jako s celostní
bytostí.

Zajímá se o celého člověka v rámci rodiny, komunity a

společenského a přirozeného prostředí a usiluje o rozpoznání všech
aspektů člověka. Sociální pracovník se zaměřuje na silné stránky
jednotlivců, skupin a komunit, a tak podporuje jejich zmocnění.61

6.5 Proces vyhodnocování
Proces vyhodnocování je jedním z nástrojŧ SPOD. Jedná se o ucelený
systém, který v současné době v České republice nemá jednotný systém.
59

RACEK, Jindřich, Hana SOLAŘOVÁ a Alena SVOBODOVÁ. Ref.48. s. 8
JANKOVSKÝ, Jiří, Martin HOLUB, Ivana MATOUŠKOVÁ, Dana VRABCOVÁ, Andrea
TAJANOVSKÁ a Radka MICHELOVÁ. Sociální pracovník v multidisciplinárním týmu.
Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2015. Sešit sociální práce. ISBN 978-80-7421088-4.
61
Etický kodex sociálních pracovníkŧ České republiky [online]. (15. 4. 2016)
URL: http://sspcr.xf.cz/code.html
60
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Jsou tedy vytvářeny standardizované systémy, které objektivně zhodnocují
situaci dítěte.62 Kaţdý OSPOD má tedy vlastní proces vyhodnocení, avšak
vţdy se jedná o logickou strukturu. Proces vyhodnocování se zaměřuje
na obecná i konkrétní témata, která lze vyhodnotit pouze souhrnným
vyhodnocením. 63
Obr. č. 2

Vymezení potřeb dítěte.
Určení závaţnosti ohroţení dítěte
posouzením všech rizik a s nimi
související zdrojŧ podpory.
Vymezení rizik a zdrojŧ podpory
ze vzájemných souvislostí mezi
jednotlivými oblastmi.
Vymezení rizik a zdrojŧ podpory
v kaţdé oblasti.

Obrázek č. 2- Přejat: Manuál implementace: Vyhodnocování situace dítěte a
rodiny a tvorby individuálního plánu ochrany dítě, pro orgány sociálně- právní
ochrany.
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PEMOVÁ, Terezie a Radek PTÁČEK. Sociálně-právní ochrana dětí pro praxi. Vyd. 1.
Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4317-2.
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6.5.1 Fáze procesu vyhodnocování
1. ,, přípravná fáze
2. sběr a záznam informací
3. třídění informací
4. vymezení rizik a ochranných faktorů
5. vymezení potřeb dítěte
6. zjištění přání dítěte a rodičů
7. analýza situace dítěte a rodiny
8. sestavení a realizace IPOD
9. aktualizace vyhodnocení‘‘64
6.5.1.1Přípravná fáze
Přípravná fáze plánuje předem volbu metod, které se dají pouţít. Je to
příprava

pro

získání

informací.

V první

řadě

si

musíme

ujasnit,

jaké informace uţ o rodině máme a co o ní víme. Z toho vyplyne, jaké
informace si musíme nutně doplnit. Hlavně ty, které nám ujasní podezření
na ohroţení dítěte. Vyuţijeme několik zdrojŧ – rozhovory s rodiči, školou,
lékaři aj. Zásadní je si stanovit harmonogram pro získání informací dle
časových moţností aktérŧ. Předem je dŧleţité stanovit si cíle zjišťování, co
přesně je nutné zjistit, a také kdo bude osloven. Struktura rozhovoru je předem
vytvořena, jsou stanoveny nástroje, které se během vyhodnocení pouţijí.
Dŧleţitá je motivace respondentŧ ke spolupráci. Zjišťujeme za pomoci
dostupných prostředkŧ, dokumentací.
6.5.1.2 Sběr a záznam informací
Bez sběru a záznamu informací se tento proces neobejde, je dŧleţitou
součástí a pomáhá vymezit rizika ohroţující nezletilé dítě. Stanovuje ochranné
faktory a zajímá se o potřeby dětí. Vše však závisí na kvalitě informací,
64
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které se mají v tomto postupu nalézt. Záznamy o rodině musí být v prvé řadě
aktuální, záleţitosti z minulosti se uvádí, pokud nesouvisí s nynější situací.
Informace musí být relevantní, musí pocházet z dŧvěryhodných zdrojŧ.
Nejlépe by měly pocházet přímo od dítěte, rodičŧ, příbuzných a od lidí,
kteří s dítětem pracují. Spisová dokumentace mŧţe být také zdrojem,
ale zároveň je potřeba zjistit, kdo sdělení udával, interpretovali. Odborné
informace pocházející od psychologa nebo lékaře. V této části je nutné
prostudovat a prokonzultovat odborné zprávy v tomto ohledu. Je vyuţíváno
mnoho metod rozhovorŧ – s dítětem, rodičem, školou. Zaměření druhého bodu
směřuje ke zjištění, v jaké oblasti je dítě ohroţeno, které ochranné faktory
mohou dítěti pomoci. Nejdŧleţitější je získat celostní obraz situace dítěte
a jeho rodiny.65
6.5.1.3 Třídění informací
Strukturovaný proces je dobrý pro třídění informací. Podrobně vyhodnocuje
situaci dítěte, ne pouze kladně, ale také z kritického hlediska. Základem
pro vytvoření IPOD je znát přesný popis situace dítěte ve všech jeho sférách.
Při sběru dat je zároveň zjišťován fakt, jak jsou informace, které jsou dispozici,
kvalitní a hlavně zda jsou aktuální. Relevantnost odpovědí je také dŧleţitá.
Pro hodnocení je zásadní dbát na to, zda máme informace ze všech oblastí.
Při sběru dat v písemné formě je třeba ověřit aktuálnost těchto informací.
Pokud nějaké záznamy chybí, je nutnost je doplnit vhodným zpŧsobem.
Pro vytříbení dat je zásadní hodnotící formulář, v němţ se nacházejí pracovní
poznámky. V tomto dokumentu je moţné se vyjadřovat pomocí hesel, stručně.
Zapsané informace by měly být srozumitelně popsány, nesmí obsahovat
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zkratky. Nepouţívají se obecná označení a uţívají se neutrální názvosloví.
V dokumentu musí být zcela jasné, kdy je citováno a co je interpretace.66
6.5.1.4 Vymezení rizik a ochranných faktorů
Je dŧleţité vyhodnocení ochranných i rizikových faktorŧ, zpráv
nebo hodnocení. Ty vţdy musí být konkrétní. V kaţdé rodině se vţdy musí
jednat individuálně. Problém musí být pojmenován – jak, proč, co by mohlo
být zdrojem ohroţení, a zároveň zjistit, jakými zpŧsoby by rodina mohla sama
přispět ke zlepšení situace. Za rizikovou situaci lze označit kaţdou takovou,
ke které nemáme informace, nebo se informace navzájem vylučují. Například
zpráva od vyšetřujícího lékaře, kdyţ v minulosti bylo podezření na syndrom
CAN. Zjištění by mělo ukázat, co je příčinou ohroţení, jak velké dopady
to má na dítě. Zda je situace akutní, a který problém je nejzávaţnější v případě
ohroţení. Výsledek by měl ukázat, jestli nebo jak je moţné riziko eliminovat
a které ochranné faktory pouţít. Tyto informace získáváme z hodnocení ţivota
dítěte a jeho prostředí, a k tomu vyuţíváme i informace z jiných stran.67
6.5.1.5 Vymezení potřeb dítěte
Vyhodnocování potřeb dětí vychází především ze 3 dimenzí, které jsou
povaţovány za nejdŧleţitější body v ţivotě dítěte. Metodika vyhodnocení říká:
a) vývojové potřeby dítěte
b) rodičovská kapacita
c) rodina a prostředí68
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Obr. č. 3

Obrázek č. 3 – Přejat: Vyhodnocování potřeb dětí – praktický prŧvodce.
Vyhodnocování potřeb dítěte konkrétně poukazuje na nedostatky v ţivotě
jedince. Vymezení potřeb je zásadní k tvorbě IPOD. Je třeba, aby všechny
potřeby byly plně naplněny a zabezpečily tak zdravý a bezpečný vývoj dítěte.
Potřeby musí být uspokojovány k přiměřenosti věku dítěte. V tom, jak se dítě
vyvíjí, a to po všech stránkách, hrají velkou roli jeho rodiče, kteří s ním tráví
většinu času. Z toho dŧvodu je třeba zjistit, jak je o dítě pečují. Zda dodrţují
základní péči, udrţují dítě v bezpečném prostředí, prokazují mu citovou vřelost
aj. Sociální prostředí mu především z počátku ukazuje rodina. Dŧleţité je brát
ohledy na prostředí a historii rodiny, širší rodinu, bydlení a fungování rodiny.
Ţádná z těchto oblastí nesmí být opomenuta v případě vyhodnocování situace
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dítěte. Potřeby dítěte, o které se vyhodnocování opírá, se nacházejí v dřívější
kapitole – potřeby dětí a v příloze č. 1 69
6.5.1.6 Zjištění přání rodičů a dítěte
Jedná se o hledisko, které celkově vyhodnocení situace dítěte a rodiny
doplňuje. Je to praktická úprava vyhodnocení. Rodiče zde mohou zaujmout
vlastní postoje a vyjádří tak svŧj názor na celou situaci. Dŧleţité je, aby rodiče
viděly situaci takovou, jaká je, a měli by ji chtít změnit. Přání jsou leckdy
shodná jak dítěte, tak rodičŧ. Někdy se také mohou od sebe lišit. V dalším
případě jsou také zcela nereálná a v rozporu s OSPOD a s názorem ostatních
odborníkŧ. Přání rodičŧ je vhodné psát zvlášť. I přesto se to musí v IPOD
zohlednit a v rámci moţností s nimi pracovat. Všechny informace o přáních
zjišťujeme pomocí rozhovoru s dítětem a pak také s rodičem. V případě
rozhovoru s dítětem je potřeba, aby byl přizpŧsoben věku dítěte. Záznamy
zapisujeme autenticky.

6.5.1.6 Analýza situace dítěte a rodiny
Kdyţ jsou všechny předchozí body splněny, je potřeba vytvořit závěrečnou
analýzu zjištěných informací. A to z toho dŧvodu, aby byly shrnuty potřeby
dítěte, potřeby rodiny a z toho vyplývající potřeby podpory. To vše je dŧleţité
k analýze širší rodiny jedince. Rodinnou situaci řešíme ve všech oblastech,
zahrnujeme tam i celkovou náladu rodiny, dbáme na motivaci rodiny k řešení
její situace. Zohledňujeme názory a informace od všech zúčastněných.
Je přihlédnuto k ochranným a rizikovým faktorŧm, silným a slabým stránkám
rodiny. Vše se pak odráţí při tvorbě IPOD, kde budou upraveny cíle podle
zjištěných informací. Pomocí analýzy uţ víme, jaký problém jsme v rodině
zjistili, jaká je jeho míra závaţnosti a jeho naléhavost. Celkově zhodnotíme
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rodinu. Vycházíme také ze spolupráce a angaţovanosti rodiny. Situace se řeší
v kontextu společenské situace.70
6.5.1.7 Sestavení a realizace IPOD
Po analýze následuje tvoření IPOD, který je jádrem veškerého
vyhodnocování. Je to základna, která tvoří další spolupráci s dítětem a jeho
rodinou. IPOD je výstupem celého vyhodnocovacího procesu. Individuální
plán reaguje na celkové hodnocení a kroky vedou k naplnění potřeb, které
vyhodnocení stanovilo jako nedostačující. V tomto plánu je také stanovené
datum, které konkretizuje další nejbliţší setkání účastníkŧ na případnou další
úpravu IP. Individuální plán musí obsahovat především stanovení cíle či cílŧ.
Obsahuje konkrétní kroky, které se mají splnit. Vţdy obsahuje moţná rizika
a alternativní kroky. Na závěr je nutné stanovit si datum, do kdy má být
povinnost splněna, a zpŧsob vyhodnocení plánu. IP sestavuje zhodnocovatel
společně s rodiči nezletilého a také s dítětem. Čím je dítě starší, tím více je
nezbytné, aby u tvorby individuálního plánu bylo. Individuální plán by měl
splňovat pravidla SMART, které obsahují, jaké by měly být cíle:71
 „specifické (jasné a konkrétní)
 měřitelné (s možností posoudit, zda jich bylo dosaženo)
 akceptovatelné (přijatelné pro všechny osoby, kterých se týkají)
 reálné (vycházet z reality, musí jich být možno reálně dosáhnout)
 sledovatelné (můžeme průběžně sledovat, jak se dosažení cíle vyvíjí)“72
Individuální plán je tedy konkrétní nástroj, který má pomoc změnit situaci
rodiny a dítěte k lepšímu.
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6.5.1.8 Přehodnocování plánu
Podle měnícího se stavu rodiny a dítěte se individuální plán neustále
aktualizuje. Úprava plánu mŧţe zahrnovat celkovou situaci nebo jenom část
oblasti ţivota dítěte. V případě, ţe dítě bude muset být umístěno do ústavní
výchovy, je to změna celková a kategorie hodnocení se téměř všechny musí
upravit. Kdyţ změna zasáhne pouze oblast učení, je to pouze část změny
v ţivotě dítěte. Forma aktualizace IPODU není nějak upravena, avšak pouţívá
se revize všech oblastí vyhodnocení, revize rizik a ochranných faktorŧ a IPOD
a také revize formuláře, který byl pouţíván v případě záznamu změn.
Kdyţ se aktualizuje vyhodnocení, téměř vţdy dochází ke změně IPOD – nutné
vţdy termínovat cíle.
Celý tento proces by měl sledovat objektivně rodinu a dítě. Jedná
se o nástroj metody, jak pracovat s rodinou a dítětem. Vyhodnocování spolu
s IPOD by mělo být klíčovým řešením celého případu společně s dalšími
dokumenty a přílohami. 73
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7 Odbor sociálně- právní ochrany dětí
Orgán sociálně-právní ochrany dětí má za úkol chránit práva a zájmy dítěte.
Pracovník OSPOD do rodiny vstupuje vţdy na základě nějakého podnětu.
Poslání sociálně- právní ochrany dětí spočívá v okamţité pomoci dětem, které
ji

potřebují.

Jde

především

o

rodiny

problémové,

dysfunkční

a afunkční. Sociálně právní ochrana dětí v Turnově patří pod Odbor sociálních
věcí. Ten realizuje péči pro obyvatele v Turnově a ve 36 spádových oblastech
dle platných právních předpisŧ. Tuto práci zastřešuje 11 zaměstnancŧ
a 1 vedoucí odboru. Dělí se na dva úseky: úsek sociálních činností a sociální
prevence a také na úsek sociálně- právní ochrany dětí. Úsek sociálně- právní
ochrany dětí vytváří činnosti v přenesené pŧsobnosti a to tyto:
 poskytuje a zprostředkovává poradenství při výchově a vzdělávání
jedince, a to i pokud se jedná o dítě se zdravotním postiţením
 při preventivní a poradenské činnosti se zaměřuje na nepříznivé vlivy
a snaţí se eliminovat jejich pŧsobení na děti, při řešení výchovných
problémŧ stojí rodičŧm jako opora
 při nepříznivých situacích pomáhá vytvářet podmínky pro výchovu,
vytváří podmínky pro moţnost začlenění do společnosti
 vytváří hodnocení dítěte a jeho rodiny, vypracovává IPOD
 zajišťuje chod případové konference
 podává odborné přednášky, kurzy s cílem vyřešení výchovných,
sociálních problémŧ při výchově dětí
 pomoc při uplatňování práv – výţivné
 při umístění dítěte do výchovného zařízení nebo do zařízení pro děti
vyţadující okamţitou pomoc poskytuje rodičŧm podporu.
 hledí na dodrţování práv a zájmu dítěte pří výkonu ústavní
a ochranné výchovy, odsouhlasuje pobyt mimo domov
 vykonává činnost komise pro sociálně- právní ochranu dětí
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 vede evidenci, spisovou dokumentaci
 podává zprávy soudu, státnímu zastupitelství, krajskému úřadu
o dítěti
 zajišťuje náhradní rodinnou péči a s tím související poradenskou
činnost
 vykonává funkci opatrovníka a poručníka dítěte
 podává návrhy k soudu (dle platných právních úprav)
A také vykonává činnosti v samostatné pŧsobnosti:


„v rámci preventivní a poradenské činnosti zajišťuje práva dětí
na příznivý vývoj a řádnou výchovu, ochranu oprávněných zájmů dítěte
a působí k obnovení narušených funkcí rodiny



zajišťuje neodkladnou péči dítěti, které se náhle ocitlo bez rodičů



poskytuje pomoc při překonávání nepříznivých sociálních podmínek
a výchovných vlivů při péči o děti vyžadující zvýšenou pozornost



na vyžádání podává zprávy soudu, státnímu zastupitelství o poměrech
dítěte“74

Odbor sociálních věcí vede a řídí organizace, které spolupracují v sociální
oblasti. Spolupracuje s neziskovými organizacemi, spolky a občanskými
sdruţeními. Jsou to – Focus, Centrum pro rodinu „Náruč“, „Slunce všem“,
Svaz postiţených civilizačními chorobami v Turnově. 75
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8 Syndrom CAN-kazuistika
Tato problematika je velice aktuální a je vnímána velice citlivě, často
i osobně. Děti trpící syndromem CAN jsou tímto problémem a hlavně s jeho
následky spojeny navţdy. Následky ovlivňují jejich postavení ve společnosti,
narušují jejich zdravý vývoj. Je to velká zátěţ na psychiku a z ní často plyne
fyzická deprivace. Tento problém se často pojí s následky do ţivota,
a proto budí několik pocitŧ. Jsou jimi soucit a strach. Časté je nepochopení
pachatelŧ, okolí je z nich pohoršeno, zhnuseno a také je odsuzuje za jejich čin.
Není se čemu divit, oběť je dítě, které má svŧj celý ţivot před sebou.

8.1 Cíle šetření
Mým cílem šetření bylo podloţení teoretické části příklady z praxe. Mělo
především zajistit ukázku, jak za pomoci IPOD postupuje OSPOD z hlediska
potřeb

dětí,

které

mají

být

splněny

dle

Úmluvy

práv

dětí

a jiných právních předpisŧ. OSPOD v případě nefungování, neplnění
rodičovských povinností na tuto skutečnost reaguje a zjišťuje informace,
na kterých postaví individuální plán dítěte, podle něhoţ musí rodina pracovat
a zlepšovat tak svojí situaci. Cílem praktické části je prostřednictvím
případových studií syndromu CAN vyzdvihnout potřeby dětí, jimiţ se zabývá
OSPOD v plném zájmu dítěte.

8.2 Cílová skupina
Cílovou skupinu tvořily děti do věku 10 let, které zaţily syndrom CAN.
Lokálně jsem kazuistiky čerpala na Odboru sociálních věcí Městského úřadu
Turnov. Tento vzorek obsahoval 3 nezletilé dětí – jednoho chlapce a dvě dívky.
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8.3 Metoda výzkumu
K vypracování praktické části bakalářské práce byla zvolena kvalitativní
forma, protoţe dle ní lze získat podrobnější popis při zkoumání jedince.
Jedinec je zkoumán v přirozeném prostředí. Kvalitativní forma je mnohem
hlubší a podrobnější na rozdíl od kvantitativního. Hlavní metoda vyuţívaná
v bakalářské práci je metoda případových studií dětí, u kterých byl zjištěn
syndrom CAN.76 Dle Matouška se případovou studií rozumí: „Případová
studie je ve výzkumu realizována pro zmapování, porozumění a prezentaci
jednoho typu, přičemž lze očekávat výskyt podobných případů. Dobře a
odpovědně zdokumentovaný a vysvětlený případ může napomáhat sdílení takto
vytvořených specifikací u profesionálů. Případovou studií se můžeme hodně
naučit o dosud neznámé speciální situaci.“77

8.4 Případové studie
V následujících 3 případových situacích jsou popsány skutečné příběhy dětí,
které si prošly nebo prochází týráním, zanedbáváním a jinými formami
syndromu CAN.
8.4.1 Kazuistika č. 1
Jméno: Klára K.
Věk: 2,5 roku
Pohlaví: ţena
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Osobní anamnéza:
Klárka

je zdravá. Učení a hry zvládá přiměřeně svému věku. Emoční

vývoj, chování, rodinné a sociální chování je také úměrné jejímu vývoji.
Sociální prezentace – zvládá. Samostatnost a sebeobsluha je dobrá.
Rodinná anamnéza:
Matka je závislá na omamných látkách, otec také. Většinou uţívají
marihuanu, ale také pervitin. Pomoc K – centra odmítají. Také zavrhují pomoc
babičky z matčiny strany nebo pomoc neteře. Rodiče nekontrolují své emoce,
jsou hrubí a arogantní. Jedním z dŧvodŧ je fakt, ţe s nimi nikdo nesdílí jejich
názor. S rodiči je špatná komunikace. Matka je nespolehlivá, nespolupracuje.
Prostředí k výchově dítěte nevhodné – ţijí v autě.
Vyšetření od lékaře:
První vyšetření proběhlo po oznámení Policie České republiky. Klárka byla
hladová, špinavá a pokálená.

Lékař vyhodnotil situaci jako CAN. Lékař

konstatoval, ţe dítě je psychomotoricky nevyrovnané – hrubá motorika vcelku
odpovídá věku dítěte, zatímco jemná motorika je méně obratná. Oblast řečová
je výrazně opoţděná, celkové rozumové poznatky jsou na niţší úrovni. U dítěte
je pozorována strachová tendence, malá spontánnost. Nachází se zde znaky
citové deprivace, podmětové insuficience. Doporučena je stabilizace prostředí
a fixace osob. Dŧleţité pro Klárku je snaţit se o výraznou citovou i
podmětovou stimulaci. Klárka bude potřebovat hodně trpělivosti.
Průběh spolupráce
Spolupráce s OSPOD začala na základě oznámení Policie České republiky,
která prováděla kontrolní prohlídku a našla muţe s matkou. Klárka byla sama
v autě. Matka nebyla schopná komunikace, test na drogy byl pozitivní. Ten
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den podal Magistrát OSPOD předběţné opatření a soud předal nezletilou
do dětského centra. Bylo zjištěno, ţe matka neplní základní rodičovské
povinnosti. Matka navštěvuje OSPOD i s partnerem, tvrdí, ţe je to leţ a bydlí
u

kamarádky,

ale

nevěděla

adresu.

Matka

nezletilou

navštěvuje,

ale existuje podezření, ţe nadále bere návykové látky.
Babička nezletilé má zájem se o dítě postarat, ale na ZDVOP odmítají
poskytovat informace. Babička uvádí, ţe komunikace s dcerou je špatná, ozývá
se pouze, kdyţ potřebuje peníze. Bydlení u nich odmítá. Následně babička
mění své rozhodnutí a tvrdí, ţe dítě by si vzala do péče její druhá dcera. Matka
nezletilé dítě navštěvuje, ale je vulgární. Při výzvě na test přítomnosti drog
se přiznala, ţe poţila marihuanu. Pracovnice jí oznámila, ţe pokud u ní bude
přítomna návyková látka, zakáţe se jí styk s nezletilou. Téhoţ dne matka volala
své matce a vyhroţovala jí, ţe pokud si vezme nezletilou Kláru do péče, zabije
ji. Při další návštěvě, přibliţně měsíc po umístění Kláry do ZDVOP, matka
znovu poţila marihuanu. Matka několikrát zvýšila hlas a poté, co se dozvěděla,
ţe nezletilou si vzala do péče babička, se stav ještě zhoršil, začala pouţívat
vulgární názvosloví. Matce byla umoţněna návštěva Klárky na chvíli z toho
dŧvodu, ţe se do této doby neobrátila matka na OSPOD. Při odchodu matky
nezletilá trochu plakala a matka sdělila, ţe Klára nikdy nebude jako dříve. Poté
byl určen Kláře kolizní opatrovník.
Za tři týdny chtěl OSPOD udělat kontrolu bydlení, které matka nahlásila,
ale ta nebrala telefon. Prarodiče přestali nezletilou navštěvovat kvŧli
výhruţkám dcery. Klárky rodiče se nestydí za to, ţe berou návykové látky, a
veřejně to i prohlašují, návštěvu K-centra odmítají. Matka si domluvila dvě
schŧzky – nedostavila se. Matka přestává komunikovat, nedošla ani k soudu.
Následně den poté volala babička, ţe soud pouţil nátlak na neteř, která si
Klárku vzala do péče. Matka Klárky má ještě dvě holčičky, které jsou
v adoptivní péči, ty byly odebrány z dŧvodŧ její závislosti na návykových
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látkách. Matka se přestala ozývat, s dcerou se nevídá. Vţdy si domluví termín,
ale nakonec ho zruší. Po 3 měsících dceru navštívila, přinesla jí dárek. Neteř
má stálé bydlení.
Týden poté bylo provedeno šetření v novém místě bydlení. Prostředí
je vhodné, ale stále si není jistá, zda péči o nezletilou zvládne. Krajský Úřad
se ozval, ţe má pro nezletilou vytipované pěstouny.
8.4.2 Kazuistika č. 2
Jméno: Barbora K.
Věk: 7 let
Pohlaví: ţena
Osobní anamnéza
Barbora je milá slečna a také tak pŧsobí. Je pozorná. Snaţí
se vyhledávat kontakt s dospělými. Svoje povinnosti si plní. Ona i sestra mají
diagnostikovánu dyslexii a dysfázii. Zatím neprodělala ţádné váţné úrazy.
Barbora je na rozdíl od své sestry spíše plačtivá, potřebuje pravidelný reţim.
Rodinná anamnéza
Nezletilá Barbora má ještě dalšího sourozence, mladší sestru. Otec pracuje
v pivovaru.

Matka nepracuje. Bydlí v rodinném domě. Děti nenavštěvují

mateřskou školu. Starší osmiletá dcera propadla v první třídě. Nejstarší sestra
Lenka je umístěna ve výchovném ústavu. Rodina bydlí v rodinném domě se 3
místnostmi, který není zrovna v dobrém stavu. Hygiena zde není příliš
dodrţována. Toaleta je umístěna na zahradě. V domě vykonávají potřebu i tři
psi.
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Průběh spolupráce
Dŧvodem pro zahájení sociálně-právní ochranu byly zjištěné nedostatky
MÚ Turnov v domácnosti a výhrady ošetřující lékařky dětí k péči rodičŧ o děti,
zejména o Barborku. V srpnu roku 2015 OSPOD byl kontaktován kvŧli
nevhodné péči a nevyhovujícímu prostředí v rodině. Bylo domluveno šetření
v rodině. Na první dojem zápraţí domu nevypadalo moc uklizeně, všude se
válely kusy textilu a štěkali zde tři psi. Na klepání nikdo neotvíral, po chvíli
otevřela starší sestra Petra, která měla na sobě jen prŧsvitnou košilku. Matka
nás automaticky nechtěla vpustit do domu, ale na ţádost nám otevřela. V domě
to zapáchalo výkaly a zatuchlinou. V pokojíčku, kde spala matka a děti, byl
velký nepořádek. Do obývacího pokoje přístup nebyl moţný, spal zde otec po
noční. Pracovnice OSPODU se s matkou domluvila, aby dodrţovala úklid
domu. Také bylo matce sděleno, ţe na ni bylo podáno ohlášení na špatnou péči
o nezletilou Barboru. Matka uvedla, ţe od září Bára pŧjde do 1. třídy, stejně
jako její o rok starší sestra, která propadla. Při odpovědi na dotaz, jak se matka
dostává k lékaři, uvedla, ţe jezdí autobusem. Proč pobírá dávky příspěvku na
péči pro Barboru, nedovedla odpovědět, pouze konstatovala, ţe Bára je malá a
neroste. Matce bylo doporučeno, aby navštívila odbornou pomoc – lékaře,
psychologa nebo psychiatra. Matka projevila o tuto pomoc zájem.
Dva dny poté byla kontaktována MŠ, kam děti dříve chodily. Matka sdělila,
ţe sestry vyhodily kvŧli drzému chování. Mateřská škola uvedla,
ţe matka zde dluţí ještě 1600 Kč,- za stravování, je jí opakovaně posílána
upomínka. Matka posílala děti do školky neupravené, špinavé, hladové a děti
také zapáchaly. Mateřská škola děti nevyloučila, jak nám bylo tvrzeno. Bylo
telefonováno na Úřad práce. Pracovnice jí sdělila, ţe PNP byl matce přiznán
z dŧvodu, ţe nezletilá potřebovala aplikaci rŧstového hormonu, který je
aplikován přibliţně 90 km od bydliště, ale zda matka dojíţdí, o tom nemá
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tušení. Následně OSPOD kontaktoval obvodní lékařku, po níţ chtěl zprávy
o nezletilé. Lékařka konstatovala, ţe by se nezletilá měla dostavit na 7 letou
prohlídku.
ÚP provedl šetření v místě, kde se má aplikovat rŧstový hormon – matka
sem s dcerou nedochází. Dostaly rŧstový hormon i domŧ, ale matka ho
neaplikuje. Následně OSPOD kontaktoval bývalou učitelku starší sestry,
ta vypověděla, ţe do školy nezletilá chodila připravená, ale měla časté absence.
Dále bylo domluveno s matkou, aby chodila s Bárou na logopedii,
ale nesplnila. Na konci srpna telefonovala endokrinologie, matka měla
aplikovat hormony 3 měsíce doma a poté se měla dostavit na kontrolu,
ale nedostavila se. Endokrinologie sdělila, ţe Bára je podprŧměrná vzrŧstově
vzhledem k věku, tak o 15-18 cm. Kdyţ bude matka dodrţovat léčbu, nezletilá
by mohla mít maximálně 140 centimetrŧ.
Dne 20. 8. 2014 bylo provedeno další šetření, úklid v domě se zlepšil, ale
nebyl stoprocentní. Matka pracovnici OSPOD sdělila, ţe musí připravit
pracovní místo pro děti aţ nastoupí do školy. Aktovky děti mají. Nezletilé měly
v době návštěvy na sobě velkou obuv, matka sdělila, ţe menší nemŧţe sehnat.
Nástup do školy v září proběhl v pořádku, nezletilé byly připraveny na výuku.
Matka měla navštívit speciálně pedagogické centrum, termíny měla od června,
nedostavila se. Pracovnice logopedické poradny byla ochotná dojíţdět aţ do
Turnova, matka tuto nabídku nevyuţila. Dne 4.9 2015 jednal OSPOD s neteří,
která občas pobývá u matky nezletilých. Ta vypověděla, ţe matka mladší
dceru Báru matka nepřiměřeně trestá. Bára dostává přes ruce, zadek.
Pracovnice OSPOD telefonovala matce, ta se znovu nedostavila na preventivní
prohlídku, kdy bude doma otec dětí, to nevěděla. Matka se měla dostavit
15. 9. 2015 na prohlídku, nedostavila se, další termín byl 20. 9. 2015.
Následně OSPOD navštívil školu, kde ani jedna z nezletilých nebyla. Třídní
učitelka sdělila, ţe děti mají časté absence. Ve škole nezaznamenali tělesné ani
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jiné

tresty,

ale

upozornili,

ţe

matčino

chování

k Barboře

je nepřiměřené. Následně bylo provedeno šetření v místě bydliště, ale nikdo
neotevřel. Dne 22. 9. 2015 bylo provedeno další šetření, vše se jevilo
v pořádku. Barbora vypověděla, ţe kdyţ zlobí, dostane občas na zadek nebo
dostane kopřivou, ale ţe je to lepší, ţe se snaţí nezlobit. Při šetření přišel otec,
který byl značně pobouřen, a chce podat trestní oznámení na Policii České
republiky pro pomluvu. V listopadu 2015 třídní učitelka nezletilých
kontaktovala OSPOD a informovala ho o značných absencích. Starší dcera
je prý bez problémŧ, horší je to s mladší Barborkou, kterou údajně matka bije
za inkontinenci. Měla také podlitiny a odřeniny na ruce, oblečení je cítit močí.
Matka neplatí obědy, děti se neúčastní ţádné mimoškolní aktivity. Obě ţákyně
by měly chodit na logopedii. Hned následující den 11. 11. 2015 třídní učitelka
nahlásila, ţe Barbora přišla s pohmoţděninou na ruce. Nezletilá uvedla,
ţe ji doma přivazují k posteli. Kdyţ dojde k inkontinenci, nedostane za trest
najíst. Matka nedokázala vysvětlit, jak ke zranění došlo. Základní škola zaslala
kompletní zprávu, ve které uvádí, ţe chodí nezletilá do školy špinavá
a hladová.
Ve stejný den podává OSPOD podnět k prošetření, zda se nejedná
o trestný čin. Následující den volala pracovnice OSPOD do školy, nezletilá zde
nebyla. Dne 19. 11. 2015 bylo podáno předběţné opatření na nezletilou
Barboru, soud vydal Usnesení, které bylo vykonavatelné 19. 11. 2015. Matka
nebyla doma, otec ano. Otec byl o situaci informován, po víkendu byla Barbora
převezena do diagnostického zařízení. Vypověděla, ţe ji rodiče doma mlátili
plácačkou na mouchy.
Zpráva od lékaře: „ Na těle četná zranění- na L lopatce hematom
vel. 10x 15 cm, na pažích a předloktích pruhovité hematomy, loket oteklý,
odřený, pruhovité hematomy i na DK i lýtkách, odřená kolena. Endokrinologie
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pro malý vzrůst-

na kontroly nejezdí, doporučení aplikování hormonu-

neaplikují. Přiznává, že ji rodiče bijí.
8.4.3 Kazuistika č. 3
Jméno: Jan P.
Věk: 5 let
Pohlaví: muţ
Osobní anamnéza
Jan je zdravotně v pořádku. Navštěvuje mateřskou školku, která dala
podnět, ţe Jan špatně mluví. Je vychováván matkou a babičkou.
Dle přiměřenosti svého věku je nezletilý samostatný a schopný sebeobsluhy.
Rodinná anamnéza
Základní péči tedy zajišťuje matka nebo babička. Přítel matky vlastní malý
domeček, ve kterém přebývají. Matka nepracuje, je vedena na evidenci ÚP.
Rodina je ve špatné finanční situaci.
Průběh spolupráce
V září 2015 bylo podáno oznámení na OSPOD, ţe matka nezletilého
zanedbává, chodí neupravený, špinavý, zapáchá mu oblečení, na těle
má podlitiny. Jan také špatně komunikuje. Ten den, kdy bylo podáno
oznámení,

se

konalo

šetření

u

matky,

ale

ta

nebyla

zastiţena.

Dne 2. 10. 2014 bylo provedeno šetření, nikdo nebyl v místě bydliště,
a tak OSPOD udělal šetření v mateřské školce, kam Jan chodí. Učitelka v MŠ
sdělila, ţe nezletilý pravidelně školu navštěvuje, matka jej řádně omlouvá,
ale dnes si stěţoval na bolest nohy. Uvedla, ţe ho vyzvedává babička.
Ta sdělila novou adresu, bylo tam provedeno šetření. Baráček, ve kterém
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se matka s nezletilým nachází, je velice malý, 1+1, uţitkové plochy jsou
od sebe odděleny nábytkem, u kamen se sušila kukuřice pro slepice. Bylo zde
málo místo. Přítel matky uvedl, ţe je moţné, ţe modřiny, které Jan má, jsou
z toho, ţe je zbrklý a nepozorný. Matka uvedla, ţe kdyţ si neví rady, dostane
Jan na zadek. Ke špinavému oblečení uvedla, ţe syn se oblíká sám, a kdyţ jej
chce převléknout, brečí a vzteká se. Při dotazu na biologického otce matka
uvedla, ţe výţivné platí, ale o syna zájem nemá, nebere si ho. Víkendy tráví
u babičky, se kterou má Jan dobré vztahy. Bylo poţádáno o vyšetření lékařem.
Po víkendu volala babička, ţe u ní byl Jan v pořádku. Poučila oba rodiče,
aby se synovi věnovali, ţe je kontroluje ona a také odbor sociálních věcí. Ke
konci října byly matce pozastaveny dávky příspěvku na péči. Bylo také
zjištěno, ţe dŧm, který měl být údajně její, ve vlastnictví nemá, uvedla to její
matka. Nebylo provedeno rozdělení majetku při rozvodu. S matkou bylo
domluveno, ţe přinese exekuční příkazy, rozsudek o rozvodu. Matka byla
předána ke kurátorŧm pro dospělé. Následně bylo zjištěno, ţe exekuční příkazy
jsou na jejího bývalého partnera. Tentýţ den volala babička a vypověděla,
ţe Jan uţ nebrečí při návratu domŧ po víkendu. Babičce sdělil, ţe si s ním
rodiče doma hrají, a dokonce ho uţ nebouchají. Babička se zařekla, ţe bude
nadále dávat pozor, aby u dcery doma bylo vše, jak má být. Telefonovala
dětská lékařka, ţe matka telefon nebere a nikdo se na prohlídku nedostavil.
Lékařce OSPOD sdělil novou adresu a telefon. Lékařka sdělila, ţe na dopis
posílaný OSPOD odpoví. Lékařka sdělila, ţe bude nadále s OSPOD
spolupracovat a matku si bude zvát na kontroly.
Dne 12. 10. 2014 se dostavila matka i s partnerem do ordinace. Lékařka
u Jana neshledala nic neobvyklého, avšak konstatovala, ţe všichni členové
rodiny přišli ve špinavém a poničeném oblečení, a tudíţ se domnívá, ţe dohled
je nutný. Matka se synem má přijít v prosinci na kontrolu. Za 14 dní volala
mateřská škola, ţe Jan je nemocný a matka ho ze školky odhlásila, našla
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si jinou. OSPOD ověřoval informace v nové školce, ta oznámila, ţe se ještě
ozve. Ten den ještě přišla zpráva od lékařky:
„Matka přišla na vyžádání. Chlapeček je bojácný, komunikuje špatně,
mnoho nemluví. Provedeno komplexní vyšetření, dítě nekulhá, nikde na těle
modřiny nemá. S matkou byly domluveny pravidelné dvouměsíční kontroly.
Žádné známky týrání nebyly shledány.“
Pracovnice OSPOD volala do nové školky, nezletilý přijat nebyl, kvŧli
místní příslušnosti. Bylo přijato jiné dítě. OSPOD volal babičce, ta na telefon
nebrala. Následující den volala babička, ta vypověděla, ţe u Jana neviděla
ţádné změny. Vrací se domŧ bez pláče. S babičkou bylo domluveno, ţe kdyby
viděla u chlapce nějaké změny v chování, ozve se OSPOD.
V listopadu volala MŠ, ţe nezletilý nenavštěvuje školku, matka má platit
nějaké výdaje a mají zde společné foto. Matka ani babička neberou telefon.
Bylo telefonováno na úřad práce, matka tvrdí, ţe má školku přislíbenu,
ale

zatím

čekají.

Pracovnice

OSPOD

se

spojila

s novou

školkou,

ta jiţ matku informovala o tom, ţe Jan nebude přijat.
Na konci listopadu bylo provedeno šetření u matky v novém bydlišti. Vše
bylo pořádku, Jan se koukal spokojeně na pohádky. Matce bylo řečeno, ţe má
Jana odhlásit ze staré školky, aby mohlo být přijato jiné dítě, ţe má dojít
zaplatit účet a vyzvednou fotografie. Matka přislíbila, ţe co nejdříve
tak vykoná. Informovala nás, ţe její matka neustále pracuje a telefon si musí
vypínat.
O dva dny později bylo telefonováno ze školky, ţe matka se jim neozvala.
Na začátku prosince telefonováno babičce, telefon nebrala. Druhý den volala
zpátky, ţe měla Jana o víkendu u sebe a bylo vše v pořádku. Dceři nabídla,
ţe školku bude platit, kdyţ ji nezvládá financovat. Kdyţ nebude něco
v pořádku, ozve se.
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Ke konci prosince telefonoval lékař, ţe se matka dostavila na pravidelnou
prohlídku. Matce byl doporučen logoped kvŧli Janově špatné mluvě, jinak
je Jan zdravý. Za tři měsíce byla domluvena další návštěva s matkou.
Po Vánocích telefonovala babička, ţe je vše v pořádku. Matka se synem u nich
byla na Vánoce. Sdělila, ţe Jan bude chodit od září do nové školky.
V lednu se matka přestěhovala, bere dávky na bydlení. Stěhuje se pouze ona
a syn. Na základě této informace bylo domluveno nové šetření. Babička ani
matka celý měsíc nebraly telefon. Na začátku března se ozvala matka,
ţe je zpátky u přítele. Babička tuto informaci potvrdila.
V červenci

OSPOD

kontaktoval

lékař,

ţe

matka

se

nedostavila

na 5- letou prohlídku a lékař se jí nemŧţe dovolat. Několikrát byla
kontaktována i babička, nikdo se však neozval. Následující den OSPOD
kontaktoval babičku, ta sdělila, ţe má Honzu u sebe uţ 2 týdny. Pracovnice
oznámila, ţe se Jan nedostavil na prohlídku. Babička sdělila, ţe jí matka
neřekla o ničem, jinak by tam zašla. Cestou nazpět domŧ, odveze Honzíčka
rovnou k lékařce. Na konci července bylo provedeno šetření v novém bydlišti.
Matka i nezletilý, se zde nacházeli. V květnu byl Jan na operaci se zuby. Matka
pobírá dávky v hmotné nouzi. Také bylo s matkou domluveno, ţe za pomoci
OSPOD bude podávat návrh na zvýšení výţivného a na exekuci platu Janova
otce.
V srpnu telefonoval lékař. Matka se s nezletilým dostavila na prohlídku.
Sdělil, ţe matka nedodrţovala termíny, a proto bude znovu zvána na kontrolu
kaţdé dva měsíce. Bylo jí doporučeno objednání na logopedii. Ţádné odchylky
v chování nezaznamenal, aţ na to, ţe se Jan nechtěl nechat prohlédnout.
Je zdravý, ale lékař uvaţuje vyšetření u psychologa.
V září Jan nastoupil do školky, matka se o syna začíná zajímat. V listopadu
informoval lékař OSPOD, ţe matka nedodrţuje termíny, ţe se nedostavila
se synem na prohlídku.
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8.5 Závěr – potřeby dětí
Ve třech kazuistikách byly shrnuty ţivotní příběhy dětí, u kterých
se projevil syndrom týraného, zneuţívaného a zanedbávaného dítěte.
V kazuistikách jsem chtěla ukázat potřeby dětí, které v daném případě musí být
dodrţeny, aby se zlepšil situační stav rodiny.
V první kazuistice je především nejdŧleţitější to, aby rodiče přestali být
závislí na návykových látkách, jelikoţ to ovlivňuje rodinu nejvíce. Hlavně
z hlediska výkonu rodičovské péče. Ve vyhodnocovacím rámci od LUMOS ji
najdeme v rodičovské kapacitě, která například zahrnuje právě zmiňovanou
péči, zajištění bezpečí a ochrany dítěte aj. Dále by měli přijmout pomocnou
ruku v rámci rodiny. V zájmu dítěte je dŧleţité, aby rozvíjelo jemnou
motoriku, protoţe je málo obratné. Potřebuje ke svému ţivotu více stimulŧ,
aby se mohlo bezproblémově rozvíjet. Od lékaře je doporučena stabilita
pečujících osob a rozvoj citové vřelosti rodičŧ. Rodina neţije ve vhodném
prostředí, tudíţ je dŧleţité najít si bydlení a další fází je zlepšit komunikaci,
a to jak s dítětem, tak s institucemi, se kterými mají rodiče spolupracovat.
Rodina tedy dle metodiky LUMOS potřebuje v oblasti rodičovské kapacity
zlepšení základní péče. Rozvíjet citovou vřelost spojenou se stimulací
a podnětŧ. Dŧleţité je dle vyhodnocení najít si ucházející bydlení a přijmutí
pomoci širší rodiny, v tomto případě babičky a neteře. Rodina by měla řešit
i finanční zdroje. Z hlediska vývojových potřeb dětí je nutné, aby dítě mělo
pocit jistoty a mohlo se bez výrazných problémŧ zdravě vyvíjet. Rodiče musí
vyvíjet všechny aktivity bezchybně, plnit doporučení OSPOD, aby se nezletilá
mohla vrátit do rodinného prostředí, které musí rodina znovu vytvořit. Případ
kazuistiky č. 1 neustále pokračuje a je v rukou OSPOD.
Příběh Barborky je trochu jiný, jelikoţ uţ byla odebrána z rodiny, protoţe se
na ní matka dopouštěla fyzického i psychického násilí. Nezletilá se nyní
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neustále nachází v diagnostickém ústavu. Z počátku bylo rodině doporučováno,
aby zlepšili své bydlení. A to zejména úklid a hygienu. Nezletilá potřebovala
rŧstový hormon, který matka nezajišťovala. Z toho dŧvodu přišla o PNP, který
byl určen na dopravu na kliniku. Ta je daleko od místa bydliště. Nezletilá měla
velké absence ve škole i ve školce. Dle metodiky LUMOS měla rodina zajistit
dostatečné prostředí – bydlení. Z hlediska vývojových potřeb dítěte, nebyly
zajištěny základní potřeby – jídlo, ošacení. Základní rodičovská péče nebyla
dodrţována vŧbec a naopak, ještě byla přesahována v tom směru, ţe rodiče své
dítě bili. OSPOD nezletilou odebral z těchto jmenovaných dŧvodŧ.
V kazuistice č. 3 jde o nezletilého Jana. Rodiče jsou rozvedeni, matka ţije
s přítelem, s kterým se často rozchází. V rodině pomáhá babička, která všem
velí. Rodina nezajišťovala jednu ze základních potřeb, vhodné ošacení a obuv.
S matkou je špatná komunikace, nedodrţuje termíny návštěv jak u lékaře
s Janem, tak návštěv na OSPOD. Podle vyhodnocovacího rámce pouţívané
v Turnově, je dŧleţité, aby matka zajistila dítěti sociální prezentaci.
Tedy zlepšila ošacení nezletilého. Dále je nutné, aby si našla stálou práci.
Z rodičovských povinností by bylo dobré zlepšení citové vřelosti.
Případové studie mají poukázat na potřeby dětí, které by měly být zajištěny
rodiči. V případě, ţe jsou děti v péči OSPOD, pracovnice se zajímá, jak jsou
potřeby uspokojovány. OSPOD vţdy vychází ze zájmu dítěte a snaţí se zajistit
co nejlepší prostředí pro zdravý vývoj dítěte. Všechna tato doporučení se
nachází v individuálních plánech jedincŧ. Vychází z vyhodnocování dítěte.
Tyto dvě metody vychází z novely o SPOD s účinností od 1. 1. 2013. Slouţí
zejména k rozpoznání potřeb dítěte a rodiny, nalezení silných a slabých stránek
rodičŧ, zhodnocení sociálního prostředí, ve kterém se dítě nachází. Z těchto
bodŧ následně vychází aktuální míra ohroţení dítěte a slouţí jako podklad
k individuální ochraně dítěte a vymezuje následný postup.
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,,OSPOD je povinen zpracovat plán ochrany dítěte na základě provedeného
vyhodnocení, ve kterém stanoví jednotlivé cíle směřující k ochraně dítěte,
naplňování zjištěných a nedostatečně zajištěných potřeb dítěte a odstranění
příčin jeho ohrožení. Kvalita IPOD je přímo závislá na kvalitě vyhodnocení.
Obsah individuálního plánu ochrany dítěte je stanoven v § 2 vyhlášky č.
473/2012 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o SPOD.“78
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Středočeský Kraj. Základní informace o vyhodnocování situace dítěte a IPOD. [online].
Praha: (4. 5. 2016). URL: https://www.kr-stredocesky.cz/web/socialni-oblast/vyhodnoceniohrozeneho-ditete-a-tvorba-ipod
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Závěr
Cílem mé bakalářské práce bylo především ukázat vyhodnocení potřeb dětí
se zaměřením na syndrom CAN. Zásadní pro mě bylo pouţití literatury nebo
metodiky, s kterou jsem setkala na Odboru sociálních věcí Městského úřadu
v Turnově. Zde se při vyhodnocování potřeb dětí vychází z metodiky
zpracované LUMOS. Vše jsem dokumentovala na základě odborné literatury.
Pouţila jsem několik odborných knih týkajících se syndromu CAN, potřeb dětí
a také vyhodnocování jejich potřeb. Nebyla jsem schopná obsáhnout veškerá
témata související s problematikou CAN, jelikoţ toto téma je velice náročné
a rozsáhlé.

Z dŧvodŧ k obsahu práce nebylo moţné syndrom týraného,

zanedbávaného dítěte zpracovat do hloubky. I přesto jsem se snaţila
o ucelenost a srozumitelnost. Veškerou teorii jsem propojila s kazuistikami
získanými na OSPOD v Turnově. Tyto získané informace proto nelze
zobecňovat.
V literatuře jsem se dozvěděla mnoho informací o formách syndromu CAN,
které jsem publikovala ve své bakalářské práci. Z vyhodnocování potřeb dětí
vyplývá, ţe všechny děti mají stejné základní potřeby, ale i ty bohuţel nejsou
někteří rodiče schopni dodrţet, aby se dítě bez problémŧ vyvíjelo.
Z případových studií často vyplývá, ţe častý problém je rodičovská
nezodpovědnost, špatná či ţádná komunikace s OSPOD nebo v rodině mezi
s sebou.
Tento problém je tak obsáhlý, ţe by se o něm dalo napsat mnoho stránek
textu, spadá sem velké mnoţství problémŧ, faktorŧ, které na sebe navzájem
navazují.

Jako další téma nebo rozšíření této práce bych zvolila směrem

k terapii jedince a jeho rodinného systému. V naší společnosti je bohuţel
mnoho dětí, které trpí syndromem zneuţívaného, zanedbávaného a týraného
dítěte. Odpovědní pracovníci musí klást stále větší dŧraz na prevenci, pomoc a
terapii. Je nutné, aby je v jejich úsilí podpořila široká veřejnost.
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Nejdŧleţitější je si uvědomit, ţe tímto problémem mŧţe trpět mnoho dětí a
veřejnost či společnost se musí mít na pozoru. Proto je zásadní o týrání,
zanedbávání a jiných formách syndromu CAN mluvit a informovat naší
společnost.
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Seznam obrázků
Obrázek č. 1- Přejat: manuál implementace: Vyhodnocování situace dítěte a
rodiny a tvorby individuálního plánu ochrany dítě, pro orgány sociálně- právní
ochrany.

Obrázek č. 2- Přejat: manuál implementace: Vyhodnocování situace dítěte a
rodiny a tvorby individuálního plánu ochrany dítě, pro orgány sociálně- právní
ochrany.

Obrázek č. 3- Přejat: vyhodnocování potřeb dětí – praktický prŧvodce.
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Seznam použitých zkratek
IPOD, IP- Individuální plán ochrany dítěte, individuální plán- definuje cíle a
postupy při práci s dítětem a jeho rodinou. Stanovuje se dle vyhodnocení
situace dítěte a rodiny.79
MŠ- Jedná se o zkratku vyjadřující školské zařízení- mateřská školka, jejímţ
úkolem je navazovat na výchovu dětí v rodinné péči zpravidla dětem od 3 do 6
let věku.80
MÚ- Městský úřad- tvoří ho starosta, místostarosta, tajemník městského úřadu
a zaměstnanci města zařazení do městského úřadu.81
NOM,/ OM spisy- Om spis je evidovaný na místním příslušném úřadě. Zkratka
Nom spisu, představuje doţadované spisy.82
OSN- Organizace spojených národŧ. Jde o mezinárodní organizaci, která
vznikla po druhé světové válce, jako záruka rozvoje světa, bezpečnosti a
dodrţování míru.83
OSPOD- Jedná se o zkratku, pod kterou se skrývá zkratka orgánu sociálněprávní ochrany dětí.84
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PNP- Příspěvek na péči- tento příspěvek je určen osobám starším 1 roku.
Náleţí osobě, která je dlouhodobě v nepříznivém zdravotním stavu a potřebuje
péči jiné osoby. Z tohoto příspěvku si ţadatel hradí pomoc poskytovanou
jinými osobami. Při přiznáním příspěvku na péči se hledí na schopnosti, které
ţadatel jiţ nezvládá. Jedná se o 10 potřeb- mobilita, orientace, komunikace,
stravování, oblékání, obouvání, tělesná hygiena, výkon fyziologické potřeby,
péče o zdraví, osobní aktivity a péče o domácnost. Příspěvek na péči se dělí na
4 stupně, které jsou dále rozděleny podle zletilých a nezletilých osob.85
SPOD- Sociálně-právní ochrana dětí: ,,činnost vykonávaná orgány státní
správy a obcemi ve prospěch ohrožených dětí a mládeže.“86
UNICEF- Dětský fond OSN, pomáhá dětem, podporuje jejich rozvoj a to od
jejich narození po dospělost. Byl zaloţen v roce 1946 v dŧsledku snaţení se
vymýtit překáţky jako je chudoba, násilí, nemoci a diskriminaci. 87
ÚP- Úřad práce- je to správní úřad s celostátní pŧsobností a řídí se zákonem č.
73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky.88
WHO- World Health Organization, byla zaloţena v roce 1948. Jedná se o
světovou zdravotnickou organizaci s mezinárodní spoluprací ve zdravotnictví.
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ZDVOP- Zařízení pro děti vyţadující okamţitou pomoc- spolupracuje se
systémem sociálně- právní ochrany dětí. Jde o okamţitou pomoc dítěti, jeţ je
v ohroţení. 90
ZŠ- Základní škola- zde děti vykonávají povinnou školní docházku, zpravidla
od 6 let. V České republice se základní škola dělí na dva stupně, primární a
niţší sekundární. Celkem má 9 ročníkŧ.91
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Přílohy
Maslowova hierarchie potřeb
Tuto teorii sestavil Abraham Harold Maslow narozený v Brooklynu.
Tuto teorii definoval v roce 1943. Našel 5 cílŧ, které lze označit jako základní
potřeby, lidské potřeby. Maslow potřeby sloţil do pyramidy. Jeho schéma
funguje na principu toho, ţe nejdŧleţitější potřeby, bez kterých by člověk
nepřeţil, se nachází na dně pyramidy a podle dŧleţitosti stoupají postupně
nahoru. Předpokladem pro výstup na vrchol pyramidy je, ţe musí být
uspokojeny spodní potřeby v grafu. Tomuto procesu se říká epigenetický
a vyuţíval ho také Erikson.
Pokud nejsou uspokojeny základní spodní potřeby, nemŧţeme stoupat nahoru.
1. Fyziologické potřeby

-tzv. základní potřeby našeho organismu.

Jsou to potřeby, bez kterých náš organizmus není schopen přeţít. Jedná
se o potřeby potravy, tekutin, vyměšování, kyslík, přiměřené teploty, pohyb,
spánek a odpočinek, sexuální uspokojení, vyhnutí se bolesti
2. Potřeba bezpečí a jistoty – Pokud naše tělo má uspokojené všechny základní
potřeby, začne chtít ještě něco navíc k tomu. Patří sem potřeby jistoty, stálosti,
spolehlivosti, struktury, pořádku, pravidel a mezí, osvobození od strachu,
úzkosti a chaosu.
3. Afilační potřeba- potřeba náleţení a lásky. Neboli potřeba sounáleţitosti.
Kaţdý člověk potřebuje pocit někam patřit, mít společnost kam zapadne a bude
jednotným prvkem s ní. Pokud je tato potřeba vynechána, nenaplněna, člověk
pociťuje osamělost, úzkost a mŧţe to vést aţ k depresím. Najdeme zde
také pocit lásky, náklonnosti a shody.92
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4. Potřeba úcty – Potřeba uznání zahrnuje především potřeby sebedŧvěry,
sebeúcty, prestiţe. Sebeúcta souvisí s tím, ţe člověk musí znát svou hodnotu.
Kaţdý nejprve musí přijmout sám sebe, váţit si sebe a být si jist.
Poté také potřebuje pocit uznání a respektu od okolí.
5. Potřeba sebeaktualizace – Poslední potřeba a zároveň první v pyramidě
zahrnuje tyto oblasti – sebe- naplnění, potřeba uskutečnit to, čím daná osoba
potenciálně je. Tato potřeba je neustále otevřená, souvisí s naší dlouhodobou
ţivotní motivací. Zahrnuje potřebu vzdělání, poznání a cestování. Snaţení
se porozumět světu okolo nás, naplnit svŧj potenciál.93
Probíhaly výzkumy, které se zabývaly absencí potřeb v ţivotě, jejichţ vzorem
byla Maslowova teorie potřeb. Tyto výzkumy ukázaly, ţe lidem chybí potřeba
sounáleţitosti a lásky.94
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