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Příloha č. 78 – Definice ohroženého dítěte a jeho situace  

Ohrožené dítě 

Ohrožené dítě jsme si definovali jako dítě, které je ohroženo ve svém přirozeném 
psychickém vývoji. Tento přirozený psychický vývoj může být ohrožen dvěma – někdy 
vzájemně se překrývajícími – faktory: 
 
• rizika organického (fyzického) poškození (škodlivé faktory genetické, infekční, úrazy…), 
• rizika vyplývající ze sociálního prostředí. 
 
Psychickou deprivaci dítěte definují jako nedostatečné uspokojování psychických potřeb 
dítěte po určitou dlouhou dobu. Mezi základní psychické potřeby pak patří: 
• potřeba podnětové proměnlivosti (stimulace, tj. různosti podnětů dostávajících se dítěti), 
• potřeba kognitivního řádu (smysluplné a srozumitelné struktury uspořádání podnětů), 
• potřeba emoční vazby (specifické osoby, k níž je dítě vázáno těsně a stabilně), 

• potřeba autonomie (nezávislosti, sebenaplnění, osobní integrity), 
• potřeba otevřené budoucnosti (naděje do budoucna, možnost volby), 
• potřeba akceptovatelné vlastní minulosti (osobní identity). 
Sociálně ohrožené dítě je pak dítě ohrožené psychickou deprivací, tj. neuspokojováním 
těchto psychických potřeb nebo třeba jen jediné z nich. Může potom jít o tzn. vážné 
opomíjení rodičovské péče nezbytné pro dítě: 
• nedostatek výživy, oblečení, přístřeší, hygieny a ochrany před nebezpečím, 
• nedostatečné zajištění řádné školní docházky a přiměřeného dohledu nad studiem, 
• nedostatečný zájem o to, kde dítě pobývá, s kým se stýká apod., a dozor nad ním. tzn. 
využívání dítěte k vlastnímu prospěchu: 
• zneužívání k práci, 
• sexuální zneužívání, 
• manipulace s dítětem (např. po rozvodu rodičů, v rodinných vztazích apod.). 
3. TÝRÁNÍ DÍTĚTE: 
• tělesné týrání, tj. tělesné ublížení dítěti nebo vědomé odmítnutí zabránit takovému jednání, 
• psychické týrání, zejména emoční, tj. pohrdání, terorizování, izolování, korumpování, 
odpírání 
emoční opory apod., 
• poškozování různými opatřeními či zákroky určenými původně k jeho prospěchu, jako je 
např. nevhodně vedený výslech na policii, zákroky sociálního odboru, ohrožení vývoje dětí 
vychovávaných mimo rodinu apod., 
• organizované týrání, např. vraždy za účelem prodeje orgánů, únosy dětí, otrocká práce, 
donucování k prostituci apod. 
Všechny výše uvedené formy špatného zacházení s dítětem pak jistě vedou k psychické 
deprivaci, a tudíž k ohrožení správného psychického vývoje. 

 
Sociální problém ohroženého dítěte, kterému jsme se věnovali, začíná v rodině. I ta je 
definována mnoha různými způsoby a z mnoha různých pohledů. U vymezení rodiny jsme 
vycházeli z definice rodiny, kterou používá stát,1 tzn. definice rodiny pomocí funkcí, jež musí 
plnit. Tato definice jistě není psychologicky či sociologicky vyčerpávající, avšak poskytuje 
možnost pohledu na rodinu tak, jak to činí hlavní činitel v péči o ohrožené děti. Rodinu stát 
definuje jako sociální jednotku, jejíž charakteristikou je soužití minimálně dvou generací 
(rodičů a dětí) a jejímž znakem je plnění určitých funkcí. Funkce rodiny potom představují: 
 
• biologicko-reprodukční funkce (reprodukce společnosti), 
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• sociálně-ekonomická funkce (zabezpečení materiální existence členů rodiny), 
• socializační a výchovná funkce (začlenění dítěte a ostatních členů rodiny do společnosti, 
příprava dítěte na život), 
• regenerační a podpůrná funkce (veškerá vzájemná emocionální podpora členů rodiny, 
případně finanční, lidská a hmotná pomoc v případě nouze). 
Podle těchto funkcí stát definuje nefunkční rodinu jako rodinu, která neplní některou nebo 
všechny z výše uvedených úloh (kromě biologické).2 Zjistí-li tedy stát, že některá z těchto 
funkcí není rodinou plněna, snaží se prostřednictvím pracovníků oddělení sociálně-právní 
ochrany dětí (OSPOD) případ nefunkční rodiny řešit. 
 
Pokud shrneme výše uvedené, pak za hlavní příčinu vzniku problémů ohrožených dětí lze 
obecně považovat krizi rodiny jako sociální instituce. Jestliže je potom tento stav umocněn 
tíživou sociálně-ekonomickou situací nebo nezkušeností rodičů, je dítě ohroženo a mělo by 
být chráněno společností. 
 


