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1 Úvod 

Téma babyboxů jsem si zvolila, jelikož je předmětem právních a etických sporů už od 

svého vzniku a chtěla jsem sobě i ostatním nabídnout bližší pohled na tuto látku.  

Důvod, proč v babyboxu vidím fenomén, je ten, že vzbuzuje emoce u všech vrstev 

obyvatelstva, ať u běžných občanů, odborníků, tak i u mezinárodních výborů. 

Specifické místo na odložení dětí není ve světě ani v našich zeměpisných šířkách 

žádnou novinkou, přesto k němu jako společnost zaujímáme určitý postoj, a právě ten je 

hlavním důvodem k napsání této práce. 

První kapitoly zprostředkují pohled na odkládání dětí v minulosti v zahraničí i u nás 

v porovnání se současnou situací v zahraničí. Ve čtvrté kapitole popíši sociálně-právní 

ochranu dětí v České republice a zmíním se o Klokánku. 

V páté kapitole se budu zaobírat fungováním babyboxu a metodikou, která je při 

odložení dítěte do babyboxu policii, zdravotnická zařízení a orgány sociálně-právní 

ochrany směrodatná, a alternativami, které k babyboxu existují. 

V kapitole šesté se budu věnovat tématu sexuální výchovy na školách a postoji 

pedagogů, psychologů a rodičů k ní.  

V další kapitole bych chtěla předložit stěžejní názory, ať kladné, či záporné, které se 

babyboxů týkají, a zdržet se, a to i přes svůj pozitivní názor, který na babyboxy mám, 

přiklánění k jakékoli straně.  

V praktické části zjišťuji, zda je veřejnost ve věkovém rozpětí 18 a výše dostatečně 

informována o problematice babyboxů. Využiji k tomu kvantitativní výzkumnou 

metodu s použitím dotazníkového šetření na nahodilém vzorku respondentů. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1vo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Etika
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2 Vymezení pojmů 

V této kapitole budou definovány termíny, které užívám ve své práci. 

Babybox – Označení pro místo, schránku, kam může rodič anonymně odložit své dítě, 

většinou se jedná o novorozence. Umístěny jsou v blízkosti zdravotnických zařízení. 

Fenomén – „… každý objekt, který je dán ve vědomí vnímajícímu, myslícímu, 

cítícímu, prostě prožívajícímu subjektu.“
1
 

Společnost – Toto označení je jedním z nejširších a nejobecnějších termínů 

v sociologii. Označují se jím malé skupiny, ale i celé lidstvo.
2
 

„Tímto termínem označujeme skupinu lidí, kteří žijí na určitém území, podléhají témuž 

systému politické autority a uvědomují si, že mají jinou identitu než ostatní skupiny žijící v 

jejich sousedství.“
3
 

Sexuální výchova – Je dlouhodobou cílevědomou činností, kterou aplikuje 

vychovatel/rodič na svého žáka/dítě. V užším pojetí je to takové chování, které přímo 

souvisí s reprodukčním chováním a sexualitou, v širším pojetí je to takové chování, 

které se podílí na velké části mezilidských vztahů, ochraně zdraví, tvorbě mravních 

hodnot a norem, zásadně se účastní na životě v partnerství, manželství a rodičovství.
4
 

Dítě – V Zákoně č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších 

předpisů je za dítě považována nezletilá osoba pobývající na území České republiky.
5
 

 

                                                           
1
 GEIST, B. Sociologický slovník. 1. vyd. Praha: Viktoria Publishing, 1992. 647 s. ISBN 80-85605-28-7. 

2
 Tamtéž. 

3
 GIDDENS, A. Sociologie, 1.vyd. Praha: Argo, 1999. 595 s. ISBN 80-7203-124-4. s. 553. 

4
 TÄUBNER, V. Sexuální výchova jako předmět sexuální pedagogiky [online].  c2001 - 2005 

[cit.1.3.2012]. Dostupné z: <http://planovanirodiny.cz/clanky/sexualni-pedagogika>. 
5
Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. In Sbírka zákonů Česká republika. 1999, částka 

111, s. 7662-7681. Dostupný z: <http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-

zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=3328>. 

http://planovanirodiny.cz/clanky/sexualni-pedagogika
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=3328
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=3328
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3 Odložené dítě v minulosti 

S odložením dítěte se můžeme setkat již v pověsti o bratrech Romulovi a Removi, kteří 

byli svou matkou vhozeni do řeky Tibery, odkud je zachránila vlčice, nebo také v Bibli, 

která popisuje příběh Mojžíše, chlapce narozeného chudým rodičům. Aby syna 

uchránili před nařízením faraona, které nařizovalo zabít každého malého chlapce, 

poslali jej v košíku po Nilu. Jeho osud svěřili do rukou bohů. 

Nejedná se tedy o jev, který by byl pouze důsledkem špatné ekonomické situace, 

feministického hnutí nebo sexuální svobody, ale o jev, který se v dějinách lidstva 

objevuje od nepaměti. Děti odkládaly především ženy svobodné, rozvedené či vdovy, 

které nechtěly čelit ponížení a pohrdání okolního světa. 

3.1 Historie odložení dítěte v zahraničí 

Nyní uvedu několik zemí, na jejichž příkladu ukážu, jak se ten který stát postaral o to, 

aby se odložené děti dostaly do nalezinců, místo aby zemřely. 

Francie 

Schránky pro opuštěné děti, které svou funkcí připomínají dnešní babyboxy, byly ve 

Francii legalizovány počátkem 10. století. Ale až císař Napoleon Bonaparte vydal roku 

1811 nařízení, že v každé nemocnici musí být umístěno zařízení „torna“, které zaručí 

bezpečné odložení nechtěných dětí, jejichž počet rychle dosáhl 251.  S tím však rostl i 

počet odložených dětí - dosahoval i několika desítek tisíc za rok. Později byly schránky 

kvůli špatné ekonomické situaci země v roce 1863 uzavřeny a nahrazeny tzv. 

„přijímacími kancelářemi“, kde mohla matka dítě anonymně odložit a současně získat i 

radu.
6
  

Itálie 

V Miláně byl v roce 787 založen jeden z prvních domů pro odložené děti zvaný 

Xenodochium. A podobná zařízení pak začala postupně vznikat i v dalších italských 

                                                           
6
 Problematika babyboxů [online]. c2010 [cit.20.12.2011]. Dostupné z: 

<http://www.babybox.cz/?p=problematika>. 

http://www.babybox.cz/?p=problematika
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městech. Roku 1189 papež Inocenc III. zřídil nalezinec v nemocnici sv. Ducha, který 

měl otočné zařízení zvané „torno“, kterým matka dítě přesunula do objektu nalezince, 

kláštera či nemocnice; ještě mohla použít zvonek, aby upozornila personál.
7
 V roce 

1445 zahájil ve Florencii provoz Spedale degli Innocenti (Špitál neviňátek), kde bylo 

možno anonymně odložit dítě do mísy v okénku nacházejícím se na čelní stěně portiku, 

sloupové předsíně.
8
  Okamžikem odložení se dítě dostalo do sirotčince a údaje o něm 

byly zapsány do matriky, identita jeho rodičů nebo „doručitele“ byla držena v tajnosti.
9
 

Německo 

První zmínky o fungování schránek pro odkládání dětí se objevují již ve 14. století, kdy 

byly zřízeny ve městech Ulm a Kolín. V roce 1709 bylo takové zařízení otevřeno v  

sirotčinci v Hamburku, avšak počet odložených dětí brzo převýšil ekonomické možnosti 

sirotčince a způsobil, že zařízení bylo po pěti letech zrušeno. Další schránky fungovaly 

od roku 1764 v Kastelu a od roku 1811 v Mainzu.
10

 

Velká Británie 

Ve Velké Británii a Irsku byly otočné přihrádky pro ukládání odložených dětí poprvé na 

branách sirotčinců instalovány v roce 1730.
11

 

3.2  Nalezince v českých zemích 

Problém s nechtěnými odloženými dětmi byl i v českých zemích. V této kapitole 

představím dva nalezince, které se o sirotky staraly. Jde o nalezinec Vlašský špitál, 

který byl po svém zrušení nahrazen nalezincem U Apolináře. 

3.2.1 Nalezinec „Vlašský špitál“ 

Vlašský špitál, jeden z nejstarších nalezinců v Evropě, v sobě kromě jiného zahrnoval 

útulek pro přestárlé, chudé, nemocné a zajišťoval péči o sirotky, nalezence a rodičky. 

                                                           
7
 LANGMEIER, L., MATĚJČEK, Z. Psychická deprivace v dětství. Vyd. 2. Praha: Státní zdravotnické 

nakladatelství, 1968. 384 s. ISBN 08-063-68. 
8
 Pojem portikus [online]. c2005-2006 [cit.26.3.2012]. Dostupné z: <http://slovnik-cizich-

slov.abz.cz/web.php/slovo/portikus>. 
9
 Problematika babyboxů [online]. c2010 [cit.20.12.2011]. Dostupné z: 

<http://www.babybox.cz/?p=problematika>. 
10

 Tamtéž. 
11

 Tamtéž.  

http://www.babybox.cz/?p=problematika
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Dům, v němž byl špitál zřízen, zakoupila kongregace pražských Italů roku 1602.
12

 

Během reformních pokusů Marie Terezie koncem 18. století byl Vlašský špitál nejprve 

spojen s novoměstským nalezincem a porodnicí Marie Magdalény, později k němu byl 

připojen i francouzský špitál sv. Ludvíka. Stejně jako všechny porodnice v monarchii 

musel mít dva vchody, veřejný a tajný pro rodičky, které chtěly zachovat anonymitu. 

Tady se také většinou odkládaly děti – nalezenci, o které zde pak bylo pečováno.
13

 

V r. 1789 za vlády Josefa II. došlo v rámci reforem veřejného zdravotnictví ke zrušení 

Vlašského špitálu. V této době zde bylo 83 chudých a 716 sirotků, z nichž však jen část 

v areálu bydlela. Bezprostředně jej nahradila nově zřízená porodnice a nalezinec U 

Apolináře.
14

  

3.2.2 Nalezinec „U Apolináře“ 

Porodnice a nalezinec se z Vlašského dvora přestěhovaly do ulice U Karlova. Přes 

rozlehlost prostor, ve kterých byl nalezinec umístěn, kapacita brzy nestačila přílivu dětí 

(údaj z 80. let uvádí, že denně bylo z porodnice do nalezince přijato až sedm kojenců).
15

 

Poměry v nalezinci byly ve 2. polovině 19. století katastrofální a důvěra rodičů velmi 

malá. Úmrtnost dětí byla ohromující, dokládá to záznam Aloise Epsteina z roku 1858: 

„Tu při frekvenci 2831 dětí byla mortalita 103 %. Tedy všechny děti nejen v tomto roce 

přijaté, ale zbylé z minulého roku zemřely.“ A to byly přijímány vlastně jen děti zdravé. 

Vedle přijímání odložených, převážně nemanželských dětí, byl nalezinec určen spolu 

s porodnicí pro přijímání svobodných nemajetných dívek, které před porodem pracovaly 

v porodnici jako pomocné síly a po porodu byly spolu s dítětem na krátkou dobu 

umístěny v nalezinci, kde byly k dispozici k přednáškám na porodnických klinikách a 

většinou sloužily jako kojné v nalezinci nejen pro své, ale i ostatní děti.
16

 

                                                           
12

 SVOBODNÝ, P., HLAVÁČOVÁ, L. Pražské špitály a nemocnice. Praha: Lidové noviny, 1999. 179 s. 

ISBN 80-7106-315-0. 
13

 Tamtéž. 
14

 Nalezinec „Vlašský špitál“ [online]. c2008 [cit.15.12.2011]. Dostupné z: 

<http://www.fnmotol.cz/nalezinec-quot-vlassky-spital-quot.html>. 
15

 SVOBODNÝ, P., HLAVÁČOVÁ, L. Pražské špitály a nemocnice. Praha: Lidové noviny, 1999. 179 s. 

ISBN 80-7106-315-0. 
16

Nalezinec „U Apolináře“ [online]. c2008 [cit.15.12.2011]. Dostupné z: 

<http://www.fnmotol.cz/nalezinec-quot-u-apolinare-quot.html>. 

http://www.fnmotol.cz/nalezinec-quot-vlassky-spital-quot.html
http://www.fnmotol.cz/nalezinec-quot-u-apolinare-quot.html
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3.3  Současná situace odložených dětí v zahraničí 

Francie 

I přes jejich historickou tradici nyní nemá schránky. Pro zoufalé rodiče existuje ale jiná 

možnost. Vláda už v září 1914 představila zákon o ochraně narozených dětí, jež 

umožňuje matce anonymní porod v nemocnici i anonymní odložení dítěte do jednoho 

roku, které je následně předáno k adopci. V roce 2003 Evropský soud pro lidská práva 

tento zákon potvrdil a vydal rozsudek, že neporušuje úmluvy o lidských právech.
17

 

Itálie 

Hnutí pro život (dále jen Hnutí) zahájilo v roce 2006 pomoc pro matky v beznadějné 

situaci, a to v podobě schránek pro nechtěné děti s názvem „Culla per la Vita“ (Kolébka 

pro život). V červnu 2011 byla otevřena již 32. schránka, vizí Hnutí je provozovat 

babybox ve všech městech.
18

 Podle sicilského týdeníku je každý rok v italských 

nemocnicích matkou opuštěno až 400 dětí.
19

 

Německo 

V Německu je v současné době 98 schránek, které mají název „Babyklappe“; první 

taková schránka byla zprovozněna 4. dubna 2000 v Hamburku v rámci projektu 

„FindelBaby“ a stejně jako u nás je možností pro rodiče v tísni, jak své dítě anonymně a 

beztrestně odložit do odpovědných rukou.
20

 

 

Velká Británie 

Ve Velké Británii žádné schránky podobné těm našim nebo těm německým neexistují, a 

to z toho důvodu, že opuštění dítěte do dvou let je zde trestné. Oproti České republice 

jsou však v Británii velmi příznivé podmínky pro adopci.
21

 

                                                           
17

 Problematika babyboxů [online]. c2010 [cit.20.12.2011]. Dostupné z: 

<http://www.babybox.cz/?p=problematika>. 
18

 Tamtéž. 
19

 MICOLLI, Ch. Una mama per Piero [online]. 11. 9. 2011 [cit.1.3.2012]. Dostupné z: 

<http://settimanalecentonove.files.wordpress.com/2011/11/261.pdf>. 
20

 Produktion und Montage [online]. [cit.15.12.2011]. Dostupné z: 

<http://babyklappe.info/geschichte/index.html>. 
21

 Problematika babyboxů [online]. c2010 [cit.20.12.2011]. Dostupné z: 

<http://www.babybox.cz/?p=problematika>. 

http://www.babybox.cz/?p=problematika
http://settimanalecentonove.files.wordpress.com/2011/11/261.pdf
http://babyklappe.info/geschichte/index.html
http://www.babybox.cz/?p=problematika
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Na příkladech uvedených výše jsou vidět dva hlavní principy fungující v daných 

státech:  

1) možnost anonymního odložení dítěte 

- kdy je zaručena anonymita rodiče, tím však jak, uvádějí kritici,
22

 dítě 

ztrácí svou identitu a je neznámý i jeho zdravotní stav – Itálie, Německo 

2) postih za odložení dítěte 

- kdy ale stát nabídne jiné možnosti, jako v případě Velké Británie, kde je 

velká podpora adopcí, které mají dobrou legislativní úpravu, nebo jsou 

zákonem povoleny anonymní porody - Francie, kdy není známa totožnost 

matky 

                                                           
22

 WALLEROVÁ, R. Kocáb se pustil do boje s babyboxy, kojencům prý upírají práva [online]. c1999-

2012, 29. 8. 2010 [cit.3.1.2012]. Dostupné z: <http://zpravy.idnes.cz/kocab-se-pustil-do-boje-s-babyboxy-

kojencum-pry-upiraji-prava-p57-/domaci.aspx?c=A100828_093253_domaci_jan>. 

http://zpravy.idnes.cz/kocab-se-pustil-do-boje-s-babyboxy-kojencum-pry-upiraji-prava-p57-/domaci.aspx?c=A100828_093253_domaci_jan
http://zpravy.idnes.cz/kocab-se-pustil-do-boje-s-babyboxy-kojencum-pry-upiraji-prava-p57-/domaci.aspx?c=A100828_093253_domaci_jan
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4 Systém péče o ohrožené děti v České republice 

Nyní je nutné si říct, jaké dítě vlastně považujeme za ohrožené. Dunovský definuje 

ohrožené děti jako takové, „… u nichž se jejich prostředí či podmínky života natolik 

odchýlily od normy, že mohou bezprostředně poškozovat jejich vývoj a začleňování do 

společnosti.“
23

 

Dále také uvádí typy ohrožení:
24

 

1. Ohrožení přírodními faktory 

2. Ohrožení společenskými faktory 

A. Nedostatky ve fungování společnosti jako celku 

B. Nedostatky ve fungování společenských skupin 

a) Poruchy rodina 

b) Poruchy mimorodinných skupin  

Situace, které rodičům nedovolí se o dítě starat, Dunovský dělí na tři hlavní:
25

 

 rodiče NEMOHOU se o dítě náležitě postarat 

 rodiče NECHTĚJÍ se o dítě náležitě postarat 

 rodiče NEDOVEDOU (neumějí) se o dítě náležitě postarat 

Od roku 2007 Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen MPSV) podporuje „široké“ 

označení termínu ohrožené dítě, snaží se o obecné pojetí ohrožení, které by zahrnovalo 

specifické druhy ohrožení a zároveň by nebylo zcela konkrétně definováno. Za 

ohrožené jsou tak považovány ty děti, které se dostaly do souvislosti se sociálně-právní 

ochranou dětí. Tedy ty děti, u nichž byl detekován jakýkoliv náznak negativních jevů, a 

i ty děti, jejichž potřeby nejsou v plné míře naplňovány.
26

 

Matoušek a Pazlarová používají výraz nevhodné zacházení s dítětem. Jde o 

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

osobami, které mají dítě v péči. Takové zacházení dítě vážně poškozuje, popř. ohrožuje 

                                                           
23

DUNOVSKÝ, J., EGGERS, H., a kol. Sociální pediatrie. Vyd. 1. Praha: Avicenum, 1989. 256 s. ISBN 

08-030-89. Str. 120. 
24

DUNOVSKÝ, J., EGGERS, H., a kol. Sociální pediatrie. Vyd. 1. Praha: Avicenum, 1989. 256 s. ISBN 

08-030-89. 
25

 Tamtéž. 
26

Hodnocení systému péče o ohrožené děti [online]. c2010, 16. 10. 2007 [cit.5.3.2012]. Dostupný z: 

<http://www.mvcr.cz/clanek/hodnoceni-systemu-pece-o-ohrozene-deti.aspx>. 

 

http://www.mvcr.cz/clanek/hodnoceni-systemu-pece-o-ohrozene-deti.aspx
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na životě. 
27

 

Nechtěné dítě 

Nechtěné dítě a nechtěné těhotenství mají mnoho společného, jak se ukazuje 

v longitudinální studii, která se zabývala otázkou pozitivního či negativního „nastavení“ 

matky pro narození dítěte. Za nechtěné dítě bylo považováno to, jehož matka nejméně 

dvakrát požádala o přerušení těhotenství. Výzkum, který začal v 60. letech a skončil 

roku 2001, vedl Z. Dytrych, Z. Matějček a V. Schüller.
28

 Porovnáním 220 nechtěných 

dětí se stejně početnou skupinou dětí chtěných se zjistilo, že mezi nechtěnými je 

mnohem více tělesně i duševně nemocných, dále se tu vyskytoval několikanásobně 

vyšší počet dětí zanedbávaných, týraných a zneužívaných. Dalším pozorováním byl pak 

u nich zjištěn vyšší výskyt drogových závislostí a kriminálních deliktů.
29

 

„Z podobných zjištění v ČR i ve světě vyplývá, jak významná je psychika matky v době 

těhotenství a její celkové „vyladění“. Psychika matky má zásadní význam pro přijetí 

mateřské role, pro přijetí dítěte a jeho integrování do rodiny.“
30

 

4.1 Sociálně-právní ochrana dítěte 

„Povinnosti hájit zájmy dítěte jsou uloženy mnoha subjektům. Ochránci dětí jsou 

všichni, kdo se s ohroženým dítětem setkají. Každý má povinnost dítěti pomoci a jeho 

situaci řešit přímo (např. nalezne-li dítě v nouzi, má povinnost poskytnout mu pomoc), 

nebo nepřímo (např. je-li mu znám případ týrání nebo zanedbávání dítěte, má povinnost 

tuto situaci hlásit).“
31

 

                                                           
27

 MATOUŠEK, O., PAZLAROVÁ, H. Hodnocení ohroženého dítěte a rodiny: v kontextu plánování 

péče. 1. vyd. Praha: Portál, 2010. 184 s. ISBN 978-80-7367-739-8. Str. 137. 
28

 ŠULOVÁ, L. Raný psychický vývoj dítěte. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2004. 247 s. ISBN 80-246-0877-

4, str. 18. 
29

 UZEL, R. Nechtěné děti [online]. c2002-2012 [cit.17.1.2012]. Dostupné z: 

<http://www.dobromysl.cz/scripts/detail.php?id=1006. ISSN 1214-2017>. 
30

 ŠULOVÁ, L. Raný psychický vývoj dítěte. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2004. 247 s. ISBN 80-246-0877-

4, str. 19. 
31

 Současný systém sociálně-právní ochrany dětí v České republice [online]. c2009-2011 [cit.7.3.2012]. 

Dostupné z: <http://www.nahradnirodina.cz/soucasny_system_socialne_pravni_ 

ochrany_deti_v_ceske_republice.html>. 

http://www.dobromysl.cz/scripts/detail.php?id=1006
http://www.nahradnirodina.cz/soucasny_system_socialne_pravni_ochrany_deti_v_ceske_republice.html
http://www.nahradnirodina.cz/soucasny_system_socialne_pravni_ochrany_deti_v_ceske_republice.html
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Dle §1 Zákona 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších 

předpisů se sociálně-právní ochranou dětí rozumí zejména:
32

 

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 

V zákoně o sociálně-právní ochraně dětí nejsou zahrnuta veškerá opatření zajišťující 

ochranu dětí, v řadě právních předpisů, které se věnují specifické oblasti, jsou uvedeny 

další formy ochrany dětí. Těmi předpisy jsou:
33

 

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

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

pozdějších předpisů,   

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

předpisů,  

 Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými 

tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně 

souvisejících zákonů. 

O ohrožené, nechtěné, týrané a zanedbávané děti se v České republice stará a zaopatřuje 

je celá síť státních i soukromých zařízení. Jako hlavní zde figuruje Orgán sociálně-

právní ochrany dětí (dále jen OSPOD), který posuzuje jednotlivé případy, umisťuje 

děti do kojeneckých ústavů, dětských domovů, zároveň může doporučit umístění do 

pěstounské či adoptivní rodiny.  

V §4 odstavec 1 a 2 výše zmíněného zákona jsou uvedeny konkrétní orgány sociálně-

právní ochrany, a to:  

 krajské úřady, 

 obecní úřady obcí s rozšířenou působností, 

 obecní úřady, 

 ministerstvo, 

 Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí, 

 obce v samostatné působnosti, 

                                                           
32

 Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. In Sbírka zákonů Česká republika. 1999, částka 

111, s. 7662-7681. Dostupný z: <http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-

zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=3328>. 
33

 Sociálně-právní ochrana dětí – obecný úvod [online]. 14. 7. 2009 [cit.7.3.2012]. Dostupné z: 

<http://www.mpsv.cz/cs/7242>. 

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=3328
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=3328
http://www.mpsv.cz/cs/7242
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 kraje v samostatné působnosti, 

 komise pro sociálně-právní ochranu dětí, 

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

pověřeny. 

V rámci posledního bodu představím v České republice asi nejvíce známou neziskovou 

organizaci, která se zabývá péčí o ohrožené děti, a tou je Klokánek, který patří mezi 

zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZPDVOP),34 které poskytuje ochranu 

a pomoc dítěti, které: 

 se ocitlo bez jakékoliv péče, 

 je ohroženo na zdraví či životě, 

 se ocitlo bez péče přiměřené jeho věku, 

 je tělesně, duševně týrané nebo zneužívané, 

 se ocitlo v prostředí nebo situaci, kdy jsou závažným způsobem ohrožena jeho 

základní práva. 

„Ochranou a pomocí se rozumí především uspokojování základních životních potřeb, 

včetně ubytování, v zajištění zdravotní péče a psychologické či jiné obdobné nutné 

péče.“
35

 

Klokánek je projekt Fondu ohrožených dětí, který chce dětem místo ústavní výchovy 

nabídnout přechodnou rodinnou péči po dobu, než se budou moci vrátit zpět do své 

rodiny, nebo dokud se nenajde trvalá náhradní rodinná péče (osvojení, pěstounská péče, 

svěření do výchovy třetí osoby). Klokánky mohou přijímat děti na základě žádosti 

rodičů, soudního rozhodnutí, OSPOD i na žádost samotného dítěte či osoby, která dítě 

najde v krizové situaci.  Klokánky mají nepřetržitý provoz, a tak mohou kdykoli 

přijmout i novorozence, jejichž porodí mimo zdravotnické zařízení. Pro tyto účely je 

zřízena speciální linka, kam matky mohou zavolat, když chtějí své dítě předat do 

bezpečí. Je již několik případů, kdy matky této možnosti využily.
36

 

                                                           
34

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. In Sbírka zákonů Česká republika. 1999, částka 

111, s. 7662-7681. Dostupný z: <http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-

zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=3328>. 
35

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZPDVOP). [online] c2012 [cit.16.1.2012]. Dostupné z: 

<http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/cz/zarizeni-pro-deti-vyzadujici-okamzitou-pomoc-zpdvop-

13100/>. 
36

 Klokánek – rodinná alternativa ústavní péče [online]. [cit.18.1.2012]. Dostupné z: 

<http://www.fod.cz/klokanek.htm>. 

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=3328
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=3328
http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/cz/zarizeni-pro-deti-vyzadujici-okamzitou-pomoc-zpdvop-13100/
http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/cz/zarizeni-pro-deti-vyzadujici-okamzitou-pomoc-zpdvop-13100/
http://www.fod.cz/klokanek.htm
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OSPOD zřizuje kojenecké ústavy a dětské domovy pro děti do 3 let,
37

 které jsou 

samozřejmě také důležité - je v nich umístěno cca 1800 dětí z celkového počtu 22 000 

dětí umístěných do ústavních zařízení, a to k datu 1. 1. 2008.
38

 Tato zařízení se však 

tolik nezaměřují na rodinnou péči, kterou právě Klokánky upřednostňují. Způsobeno je 

to nejspíše finančními a personálními omezeními těchto zařízení. 

Vysoký počet dětí umístěných v ústavní výchově je také důvodem, proč byla Česká 

republika několikrát napomínána Výborem pro práva dítěte (dále jen Výbor), jež je 

orgánem Organizace spojených národů (dále jen OSN),
39

 jež upozorňoval na to, že 

patříme mezi země s nejvyšším počtem dětí, jimž je výchova v rodinném prostředí 

odepřena.
40

 

Vláda na tyto výtky reagovala dne 19. ledna 2009, kdy schválila „Návrh opatření 

k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti – základní principy“ (dále jen 

Návrh opatření k transformaci). Do nich mimo jiné zahrnuje prevenci a náhradní ústavní 

výchovu, práci s rodinou a také standardy péče o ohrožené děti. Na něj bezprostředně 

navazuje Národní akční plán, předložený vládě 30. 6. 2009, který obsahuje principy 

vyplývající z témat uvedených v Návrhu opatření k transformaci.  

Mezi tyto principy patří:
41

 

 preference péče o děti v rodinném prostředí před péčí ústavní a tím snížení počtu 

dětí v ústavních zařízeních, 

 prohloubení preventivní práce s ohroženými rodinami a snížení počtu dětí 

odejmutých z péče rodičů, 

 individuální přístup a multidisciplinární práce na úrovni terénu, 

 aktivnější zapojení dětí a jejich rodin do řešení vlastní situace. 

                                                           
37

 Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. In Sbírka zákonů Česká republika. 1999, částka 

111, s. 7662-7681. Dostupný z: <http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-

zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=3328>. 
38

 Transformace systému péče o ohrožené děti- tisková zpráva [online]. [cit.15.1.2012] Dostupné z: 

<http://www.mpsv.cz/files/clanky/6153/19012009b.pdf>. 
39

 Boj proti diskriminaci – Práva dětí. [online] c2005 [cit.5.1.2012]. Dostupné z: 

<http://www.osn.cz/lidska-prava/?kap=42&subkap=47>. 
40

 MATOUŠEK, O., PAZLAROVÁ, H., ŠABATOVÁ, A. Potřeba systémových změn v péči o ohrožené 

děti a rodiny. In: Děti potřebují rodinu. Praha, Občanské sdružení člověk hledá člověka. 2008, str. 12 – 

19. ISBN 978-80-254-2683-8. 
41

 Transformace systému péče o ohrožené děti – Tisková zpráva [online]. [cit.18.1.2012]. Dostupné z: 

<http://www.mpsv.cz/files/clanky/6153/19012009b.pdf>. 

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=3328
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=3328
http://www.mpsv.cz/files/clanky/6153/19012009b.pdf
http://www.osn.cz/lidska-prava/?kap=42&subkap=47
http://www.mpsv.cz/files/clanky/6153/19012009b.pdf
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5 Babyboxy v české společnosti 

Za patrona a zakladatele Nadačního fondu pro odložené děti Statim (dále jen Statim) je 

označován Ludvík Hess, který dal roku 2004 podnět k vytvoření bezpečnostních 

schránek, které umožňují odložení dítěte v takových podmínkách, kdy mu nehrozí újma 

na zdraví ani smrt, a kam ho mohou rodiče v bezvýchodné situaci odložit anonymně a 

beztrestně.
42

   

Statim zejména:
43

 

1. Instaluje po dohodě se zdravotními zařízeními schránky.  

2. Sleduje a podporuje další vývoj odložených dětí. 

3. Prostřednictvím svých vzdělávacích projektů a aktivitami  členů usiluje o 

humanizaci společnosti a obecné blaho. 

4. Podle svých možností realizuje i jinou humanitární pomoc. 

5. Spolupracuje se státními orgány, organizacemi a institucemi, které se zabývají 

ochranou dětí, jakož i nestátními organizacemi vzniklými na podobných ideálech 

a myšlenkách. 

6. Prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků informuje veřejnost o 

problematice odložených dětí. 

7. Získává a vyměňuje zkušenosti z oblasti péče o děti a mládež se zahraničními a 

mezinárodními organizacemi.  

8. Nabízí svým členům i nečlenům potřebnou pomoc v životě, jak přímým 

prostřednictvím, tak i preventivní pomocí. 

První schránka v České republice byla umístěna v Hloubětínském zámečku v sídle 

GynCentra, slavnostní otevření proběhlo 1. 6. 2005. První schránka však původně měla 

být v budově Všeobecné fakultní nemocnice (dále jen VFN) v Praze v ulici 

Apolinářská, nejspíše kvůli její historické vazbě k porodnici a nalezinci. Na začátku 

listopadu roku 2005 po předchozích pozitivních jednáních byl Statimu zaslán dopis od 

Mgr. Šárky Špeciánové, která pracuje na právním oddělení VFN, v němž vyjádřila zcela 

                                                           
42

 Účel Občanského sdružení: Poslání a cíle činnosti [online]. c2010 [cit.4.3.2012]. Dostupné z: 

<http://www.babybox.cz/?p=sdruzeni>. 
43

 Tamtéž. 
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negativní postoj k zabudování této schránky v areálu jejich nemocnice.
44

  

Ke dnešnímu dni, tj. 6. 3. 2012, je v různých zdravotnických zařízeních po celé České 

republice nainstalováno 49 schránek, do kterých bylo odloženo 67 dětí. Více jak 

polovině dětí bylo méně než jeden týden. Prvním miminkem, které bylo odloženo do 

babyboxu, byla holčička Sonička, stalo se tak 18. 2. 2006 v GynCentru, posledním je 

Mirek nalezený v babyboxu právě dnes, 6. 3. 2012 v Pardubicích. 

 „Okamžikem vložení novorozence do babyboxu začíná jeho  faktické opuštění (§ 212 

tr. zák.) osobou či osobami, které mají zákonnou povinnost o ně pečovat, včetně 

povinnosti vyživovat či zaopatřovat (§ 213 tr. zák.), avšak za situace, ve které nedochází 

k vystavení dítěte nebezpečí smrti nebo ublížení na zdraví (§ 212 tr. zák.).  

Jde vlastně o předání dítěte do péče zdravotnického zařízení.“
45

 

Nejedná se tedy o trestný čin, Policie České republiky nepodniká žádné kroky ke 

stíhání takové osoby nebo osob, až na případ, kdy by na dítěti byly nalezeny známky 

fyzického týrání. 

 Dne 16. 3. 2006 vydalo MPSV metodiku, v níž stanoví postup OSPOD v případě dětí 

odložených do babyboxů. Cílem tohoto pokynu je zajistit, aby se odložené děti buď 

vrátily do vlastní rodiny, nebo našly rodinu náhradní v co nejkratší době.  

Když je dítě odloženo do babyboxu, musí být ihned převezeno do zdravotnického 

zařízení, které mu musí zajistit příslušnou zdravotní péči. Ve většině případů jsou však 

babyboxy umístěny přímo v nemocnicích, lékařská prohlídka je proto téměř okamžitá. 

O odloženém dítěti musí toto zařízení okamžitě informovat příslušný OSPOD. Ten 

zváží danou situaci, a pokud je totožnost dítěte neznámá, podá návrh soudu na 

předběžné opatření. Ten svěří dítě do zařízení vyžadující okamžitou pomoc, do 

kojeneckého ústavu nebo do péče fyzické osoby. 

V případě, že nejsou překážky v umístění dítěte do náhradní péče, vyhledá 

OSPOD z evidence jím prověřených žadatelů o osvojení a pěstounskou péči vhodné 
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kandidáty. Ti jsou v pohovoru upozorněni na možná zdravotní rizika, která plynou 

z neúplné zdravotní dokumentace dítěte. Je jim také vysvětleno, že pokud se o dítě 

přihlásí biologický rodič, je možné, že mu dítě bude vráceno. 

Jestliže je u dítěte nalezen rodný list, či matka kontaktovala OSPOD a své dítě 

„identifikovala“, je známa jeho totožnost. V tomto případě celou věc řeší daný obecní 

úřad obce s rozšířenou působností a obecní úřad podle trvalého pobytu dítěte. Rodičům 

dítěte je daným OSPOD nabídnuta pomoc při řešení tíživé situace a veškerá podpora 

v případě, že si dítě chtějí ponechat. Pokud návrat do rodiny nebude možný a rodiče 

nebudou projevovat o dítě zájem a ani nedají souhlas s osvojením, učiní OSPOD taková 

opatření, aby bylo dítě umístěno do náhradí rodiny v co nejkratším čase.
46

 

5.1 Fungování babyboxu 

Technicky odpovídající schránku na odložení novorozence jako první v České republice 

zhotovila firma Teletech plusservis.  

Technické parametry babyboxu jsou: šířka 100 cm, výška 60 cm, hloubka 50 cm, 

hmotnost přibližně 150 kg. Schránka je dvouplášťová, tepelně izolovaná a otevíratelná 

z obou stran. Celoročně je vyhřívána na 28 - 30 °C (v zimě 30 – 32 °C). Po vložení 

dítěte a uzavření babyboxu je teplota navýšena na 32 °C a je zajištěna neustálá cirkulace 

vzduchu. Box je zablokován při překročení 37 °C, stejně tak při náhlém poklesu teploty. 

Elektronická signalizace jak vizuální, tak zvuková, je vedena do místnosti s nepřetržitou 

službou. Při použití babyboxu je ihned kontaktován lékař, aby dítě převzal a vyšetřil. 

Zároveň jsou automaticky zaslány SMS zprávy, které informují o otevření babyboxu.
47

 

U babyboxu je umístěn návod ve třech až čtyřech jazycích, česky, slovensky, rusky a 

blízko polských hranic i v polštině.
48

 Zelená kontrolka ukazuje, že babybox je funkční, 

červená naopak (viz Příloha č. 4). Při otevírání je nejprve nutné stisknout knoflík, 

pootočením kliky otevřít dvířka, pak je teprve možné vložit dítě. 
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Při vložení dítěte si rodič může vzít ve schránce lísteček, na kterém se dočte o budoucím 

osudu dítěte. Jsou tu také uvedeny možnosti, jak získat dítě zpět, pokud by si rodič svůj 

čin rozmyslel.
49

 Tyto informace však nejsou ve všech babyboxech. Při osobní návštěvě 

kolínského babyboxu kvůli fotodokumentaci (viz Příloha č. 4) jsem zjistila, že tam 

žádný takový lísteček není. 

Při prohlídce babyboxu mě překvapilo, že tam nebylo žádné lehátko, pouze vnitřní 

měkká izolace. Babybox byl také doplněn minikamerou, která snímá vnitřek babyboxu, 

pokud tedy služba přijme signál o uzavření, může ihned vidět, jestli je uvnitř dítě nebo 

ne; tato funkce není totožná s vizuální signalizací.  

5.2 Jiné možnosti řešení situace zoufalých rodičů  

Pro rodiče v krizové situaci existuje několik možností, jak odložit dítě, které nechtějí, 

aniž by museli využít babybox. Některé z možností jsou ale pro rodiče nedostupné, ať 

z důvodů legislativních či finančních, dalším faktorem může být neinformovanost o 

těchto alternativách. 

Utajený porod - Je upraven zákonem č. 422/2004 Sb.50 O tuto možnost může písemně 

požádat žena s trvalým pobytem v České republice, která je svobodná, nebo rozvedená, 

pokud od rozvodu uplynulo více jak 300 dní.
51

 Zdravotní dokumentace této ženy 

obsahuje informace o těhotenství, porodu a osobní údaje potřebné ke zjištění anamnézy. 

Jméno matky je evidováno zvlášť a do spisu je doplněno až po skončení hospitalizace, 

poté je spis zapečetěn a otevřít jej je možné jedině se svolením soudu.  

Přímá adopce - Je takový druh adopce, při které je dítě do péče svěřeno konkrétním 

osvojitelům přímo rodiči. A i když je v zájmu dítěte, aby do nové rodiny přišlo co 

nejdříve, a tento typ osvojení je v zemích Evropské Unie zcela běžný, je § 20 Zákona 
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359/2004 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, z naší 

legislativy vyňat.
52

 

Kojenecký ústav – „Kojenecké ústavy poskytují ústavní a výchovnou péči dětem, 

jejichž vývoj je ohrožen nevhodným domácím prostředím, a to zpravidla do věku 

jednoho roku.“
53

 

Dětský domov - Poskytuje „ústavní a výchovnou péči dětem, o něž nemá kdo pečovat 

nebo jimž nelze ze sociálních důvodů zajistit péči ve vlastní rodině, popřípadě náhradní 

rodinnou péči, a to ve věku od jednoho do tří let.“
54

 

Potrat – Je přerušení těhotenství před ukončením 28. týdne těhotenství, tedy vypuzení 

či vynětí plodu z těla matky ještě v době, kdy plod není schopen samostatného života 

mimo tělo matky. Tento krok je krajní možností.
55

 

Interrupce – Nebo také umělé přerušení těhotenství je záměrné ukončení těhotenství 

prostřednictvím chemické látky
56

 – miniinterrupce, která se provádí do šestého týdne 

těhotenství u ženy, která ještě nerodila a do osmého týdne u ženy, která již rodila 

vaginální cestou, nebo chirurgického zákroku – klasické interrupce, tzv. kyretáž, 

prováděné od šestého do dvanáctého týdne těhotenství, a to na  základě žádanky 

vystavené gynekologem.
57

  

Anonymní porod – V České republice nemá legislativní úpravu. Není tedy možné 

porodit tak, aby se žena porodem nedostala do právního postavení matky dítěte, a 

rodičovské zodpovědnosti k dítěti se rovněž nelze jednostranně vzdát jakýmkoliv 

úkonem rodiče bez rozhodnutí soudu.
58

 

Naše společnost sice nabízí tyto možnosti, ale jak jsem psala, jsou mnohdy pro rodiče 

nedostupné. Je tedy jednodušší dítě odložit? Říkám si ale, že žena má devět měsíců na 
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to, aby získala potřebné informace. Matky, které se na své děti těší, většinou čtou knihy 

o správné výživě a výchově, proč by se tedy ty, které nemají zájem své dítě vychovávat, 

nemohly informovat, jak dítě bezpečně odložit. V čem je problém? V zásadě je to 

v chybějících institucích, které by diskrétně takovéto informace podávaly. Rodiče, kteří 

nechtějí své dítě vychovávat, pravděpodobně ani nevědí, že jiné alternativy existují, 

popřípadě nejsou informováni o tom, jaké alternativy odložení dítěte mohou zvolit. 
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6 Preventivní opatření rodinné politiky  

6.1 Sexuální výchova 

V této kapitole bych se chtěla zaměřit na sexuální výchovu ve školách, která byla velmi 

diskutovaná v první polovině roku 2010. Vzedmula se vlna odporu a nesouhlasu 

především ze strany rodičů, kteří již v roce 1995 založili Výbor na obranu rodičovských 

práv (dále jen VORP), tedy v době, kdy ministerstvo školství začalo připravovat 

zavedení nového předmětu sexuální výchova do základních škol.  VORP sepsáním 

petice a psaním naléhavých dopisů ministru školství o nevhodnosti „příručky sexuální 

výchovy“, kterou Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy vydalo 2. 4. 2010, dosáhl 

toho, že byla stažena. Její oficiální název je „Doporučení MŠMT k realizaci sexuální 

výchovy v základních školách“. Mělo sloužit především „jako podklad pro  pochopení 

všech souvislostí a propojení sexuální výchovy s celým výchovně vzdělávacím 

procesem.“
59

 VORP zastává názor, že sexuální výchova do škol vůbec nepatří. 

V opozici jsou však psychologové, kteří tvrdí, že sexuální výchova na školách je 

potřebná, ne-li nutná.   

Prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D. ze Sexuologického ústavu VFN v Praze zmiňuje výzkum 

informovanosti o sexu, který probíhá od roku 1993, s tím, že se situace nelepší. Zdrojem 

informací o sexu jsou stále především kamarádi a vrstevníci, knihy o sexu jsou až na 

druhém místě. Pořád je velký počet mužů (chlapců), kteří uvádějí, že nejsou 

informovaní vůbec.
60

  

Důvodem, proč zařazuji sexuální výchovu k tématu babyboxů, je, že dle mého názoru 

v osnovách právě informace o možnostech, jak bezpečně odložit nechtěné dítě, chybí. 

Hovoří se především o tom, jak se nenakazit HIV, neotěhotnět, ale informace, co dělat, 

když už se to stane, učitelé nepodávají. Právě tak se ve školách nemluví o bezpečném 

chování např. na párty, kdy by nikdo neměl pít nápoj, který nechal položený delší dobu 

                                                           
59

 Doporučení MŠMT k realizaci sexuální výchovy v základních školách. [online] c2006, Poslední změna 

souboru: 2010-06-18 [cit. 4.1.2012]. Dostupné z: <http://www.msmt.cz/file/10975>. 
60

 PROCHÁZKOVÁ, M. Sexuální výchova musí učit i o citech, nejen o kondomech, zaznělo v senátu 

[online]. c1999-2012, 24. 1. 2012 [cit. 7.3. 2012]. Dostupné z: <http://zpravy.idnes.cz/sexualni-vychova-

musi-ucit-i-o-citech-ne-jen-o-kondomech-znelo-v-senatu-1e9-

/domaci.aspx?c=A120124_131811_domaci_taj>. 

http://www.msmt.cz/file/10975
http://zpravy.idnes.cz/sexualni-vychova-musi-ucit-i-o-citech-ne-jen-o-kondomech-znelo-v-senatu-1e9-/domaci.aspx?c=A120124_131811_domaci_taj
http://zpravy.idnes.cz/sexualni-vychova-musi-ucit-i-o-citech-ne-jen-o-kondomech-znelo-v-senatu-1e9-/domaci.aspx?c=A120124_131811_domaci_taj
http://zpravy.idnes.cz/sexualni-vychova-musi-ucit-i-o-citech-ne-jen-o-kondomech-znelo-v-senatu-1e9-/domaci.aspx?c=A120124_131811_domaci_taj


27 
 

bez dozoru, nebo mu ho někdo poslal. Léčiv, která jsou využívaná jako prostředek ke 

znásilnění, je mnoho; nejznámějším z nich je asi rohypnol (flunitrazepam), jež 

způsobuje útlum centrální nervové soustavy a ztrátu paměti.
61

 

Do oblasti primární prevence patří vše, co ovlivňuje dospívající v rozhodování o tom, 

zda vstoupí do manželství a založí rodinu; zásadní roli tedy hraje orientační rodina. Její 

narůstající nestabilita vede k tomu, že mladí lidé přijímají disharmonické vztahy 

v rodině jako nutnou normu. Někteří autoři sice mluví o krizi současné rodiny a 

považují jakékoli snahy o její ozdravení za téměř nemožné, Dunovský však soudí, že 

promyšlený systém různých opatření může postupně přinášet žádoucí pozitivní 

změny.
62

  

Cíle sexuální výchovy:
63

 

 kognitivní -  kterými je předávání poznatků týkajících se sexuality,  

 emocionální a postojové - které se zaměřují na vytváření postojů a hodnot v této 

oblasti,  

 cíle spojené se skutečnými činnostmi a dovednostmi -  ty se zaměřují na 

vytváření adekvátních způsobů chování a reagování v široce chápané  oblasti 

lidské sexuality. 

„Obecný ideální cíl sexuální výchovy je kvalitní a zdravý život v partnerství, manželství 

a rodičovství, přičemž je v něm obsažena harmonie sociální, etická, psychická a 

biologická.“
64

 

Dílčí cíle jsou koncipovány vzhledem k věku žáků, obecný obsah lze stanovit takto:
65

 

 pochopit rozmanitosti projevů sexuality a rozvoje lidské sexuality, 

 umět se v sexualitě správně a přiměřeně vyjadřovat a překonávat zbytečná tabu, 

 pěstovat vztah k mravním normám, k lidským hodnotám, k úctě k lidem a 

životu, 

 připravovat na život v partnerství, manželství a na rodičovství, 
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 poskytovat potřebné poučení při ochraně před nemocemi a jinými nebezpečími, 

které ohrožují zdraví a život člověka (např. nežádoucí těhotenství, nákaza HIV, 

prevence sexuálního zneužívání, atd.), 

 přistupovat s pochopením ke zvláštnostem pohlavní identity a učit děti tyto 

zvláštnosti respektovat, 

 odstraňovat bariéry mezi představami a běžným životem. 

V rámcovém vzdělávacím programu (dále jen RVP) z roku 2007 jsou uvedeny takovéto 

výstupy učiva pro druhý stupeň v oboru Výchova ke zdraví:
66

 

- optimálně reaguje na fyziologické změny v období dospívání a kultivovaně se 

chová k opačnému pohlaví  

- v souvislosti se zdravím, etikou, morálkou a životními cíli mladých lidí přijímá 

odpovědnost za bezpečné sexuální chování 

 

RVP vymezuje kapitoly, kterými by se učitelé a žáci měli zabývat, aby očekávané 

výstupy mohli splnit. Jednou z těchto kapitol jsou Změny v životě člověka a jejich 

reflexe, kde se probírá předčasná sexuální zkušenost, těhotenství, rodičovství 

mladistvých a poruchy pohlavní identity. 

„Při své práci v manželské a předmanželské poradně, kde jsem se věnovala tzv. 

extrémně mladým párům, kde jeden z dvojice ještě nedosáhl 18-ti let, ale kde již 

očekávali příchod vlastního dítěte, jsem se setkala s překvapivým zjištěním, že existují 

rodiny, které svým dětem nepředají ani ty nejzákladnější informace o reprodukci, 

těhotenství, menstruaci, pohlavní hygieně. Buď sami nemají co předat, téma tabuizují, 

anebo se u nich projevuje taková míra lhostejnosti k vlastním potomkům, že toto 

chování následně zkomplikuje život jejich dětí.“
67

 

Místopředsedkyně VORP Jana Jochová-Trlicová sice uznává, že sexuální výchova je 

důležitá, ale volba, zda se jí dítě zúčastní, by podle ní měla zůstat na rodičích.
68
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S tím souhlasí i PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D., který vidí hlavní zásadu školní 

sexuální výchovy právě v dobrovolnosti a možnosti práva veta rodičů. Rodiče zvláště v 

menších městech dobře znají soukromý život učitelů a vědí lépe (nebo si to alespoň 

myslí) než ředitel, kdo by neměl zaučovat jejich děti do tajů sexu.
69

 

Téma sexuální výchovy zajímá také média, např. internetový portál iDnes.cz v rámci 

článku „Chytrá sexuální výchova do škol patří, shodují se odborníci“ uvedl anketu „Jak 

učit o sexu?“,
70

 ve které byly položeny tyto otázky:  

1. Je správné vyučovat o sexu ve škole? 

2. Kdy mají rodiče začít mluvit s dětmi o sexu a jak dalece mají být otevření? 

3. Lze děti nějak chránit před přesexualizovaným internetem a reklamou? 

Překvapil mě názor Zbygniewa Czendlika, a to z toho důvodu, že se jedná o katolického 

faráře, který souhlasí se sexuální výukou na základních školách. Dodává, že tato 

výchova začíná ve fungující a zdravé rodině již od narození. V odpovědi na druhou 

otázku se vyjadřuje v tom smyslu, že by nejdříve měla být sexuální výchova pro rodiče, 

podle něj totiž o sexu vědí méně než jejich děti. Ke třetí otázce říká: „Sex je posvátná 

věc, vulgarizací se z života vytrácí určité kouzlo.“
71

 

Ivan Březina, redaktor časopisu pro muže Maxim, říká k první otázce: „Jednoznačně 

ano. Jednou ze základních funkcí školy je doplňovat a vyvažovat případnou 

jednostranně ideologickou výchovu rodičů.“ Na druhou odpovídá: „Hned od začátku, co 

děti berou rozum, ale zase přiměřeně chápavosti. Rodiče by měli být otevření, aby v 

dětech nevznikl dojem, že sex je něco tajemného, sprostého a negativního.“ U třetí 

otázky souhlasí s tím, že lze děti před přesexualizovaným internetem ochránit, zároveň 

dodává, že by: „… mělo jít spíš o vysvětlení, že porno jsou stejně pohádkové nesmysly 

jako Harry Potter, nebo jak nenaletět úchylovi.“
72
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Dle mého názoru jsou body RVP pro základní vzdělávání v oboru Výchova ke zdraví
73

 

velmi dobře formulovány. Děti by se určitě měly učit o multikulturalismu, toleranci, 

bezpečném chování na internetu, o prevenci drog, mezilidských vztazích a samozřejmě 

o sexu. A to právě proto, jak říká (výše) v anketě Ivan Březina: „aby v dětech nevznikl 

dojem, že sex je něco tajemného, sprostého a negativního.“  To, že děti se o sex zajímají 

dříve, než si myslí učitelé a rodiče, dokazuje i odpověď Kristýny, 14 let: „Učit se o sexu 

v osmé třídě na základce je už docela pozdě. Všechny nás to zajímá mnohem dřív, takže 

informace si seženeme sami. Asi nejvíc mě zajímají rizika spojená s pohlavním 

životem, jako nechtěné těhotenství a nemoci.“ Podle dětí a sexuologů by učitelé měli 

s žáky o sexu mluvit dřív, učitelům samým připadá osmá třída akorát.
74

  

„Sexuální výchova už není o tom, že bychom děti něco učili, ale spíš jejich znalosti o 

sexu uvádíme na pravou míru. Zatímco my jsme se v jejich věku styděli na tyto věci 

zeptat, oni zábrany nemají.“
75

 říká ředitel základní školy Struhlovsko v Olomouckém 

kraji Jan Jursík. 

Naprosto souhlasím s názorem přednosty Sexuologického ústavu VFN doc. MUDr. 

Jaroslavem Zvěřinou, CSc., který argumentuje s tím, že: „Sexuální výchova založená na 

faktech má smysl a nesmí se vzdávat.“
76

 

6.2 Podpora rodiny 

Ministerstvo práce a sociálních věcí na svých internetových stránkách uvádí tři typy 

aktivit zaměřených na podporu rodiny:
77

 

A. Sociální služby, které nabízejí pomoc a podporu rodiny jako celku ale i jejím 

jednotlivým členům. Základními druhy sociálních služeb jsou: 
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 sociální poradenství (manželské a rodinné poradenství, poradny pro 

seniory, pro osoby se zdravotním postižením, pro oběti trestných činů) 

 služby sociální péče a prevence, které zahrnují pečovatelské služby, 

centra denních služeb, telefonickou krizovou pomoc, azylové domy, 

domy na půl cesty, terénní programy 

B. Služby na podporu fungující rodiny, které mají preventivní a podpůrný 

charakter. Jejich účelem je usnadňovat a posilovat soužití partnerů a podporovat 

rodiny v péči o děti. V této skupině lze dále rozlišit komerčně a nekomerčně 

poskytované služby na podporu fungující rodiny 

C. Činnosti poskytované v rámci sociálně-právní ochrany dětí: 

 preventivní a poradenská činnost v rámci sociálně-právní ochrany dětí 

 práce s dětmi vyžadujícími zvýšenou pozornost v rámci sociálně-právní 

ochrany dětí 

 zřizování zařízení sociálně-právní ochrany dětí 

Kromě sociálního zázemí, které rodiny s problémy potřebují, je neopomenutelná i 

finanční podpora státu, který by měl mít zájem na zvyšování natality. Bohužel 

v současné době se mi zdá, je tomu spíše naopak; příkladem může být porodné na první 

živě narozené dítě, a to pouze pro rodiny s nízkými příjmy.
78

 Pokles porodnosti dokládá 

i Český statistický úřad počtem 108,7 tisíce živě narozených dětí v roce 2011, což je o 

8,5 tisíce méně než v roce 2010.
79

 O tom, zda na to, jestli si pár pořídí dítě, mají nebo 

nemají vliv finance, mohu jen spekulovat, avšak osobní názor je, že ano a že ten vliv je 

veliký. Při plánovaném těhotenství by pro mě jako pro matku bylo podstatné, jestli jsem 

schopná zajistit obživu a střechu nad hlavou sobě a svému dítěti. 
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7 Diskuse o babyboxech v České republice 

Již před instalováním prvního babyboxu se vedla bouřlivá diskuze, zda není jejich 

budování protizákonné. To vyvrací zpráva Ústavu státu a práva akademie věd České 

republiky, kterou si Statim nechal vypracovat v lednu roku 2005, ve které se píše:  

„Nadační fond pro odložené děti STATIM zřízením a provozováním schránek, převážně 

zajišťováním technických a finančních záležitostí, nevykonává činnost na úseku 

sociálně-právní ochrany dětí, jak ji vymezuje zák. č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, ani sociálně-právní činnost v jiném směru. Činnost fondu má být zaměřena 

pouze na vytvoření prostoru a jeho vybavení pro umístění odloženého dítěte, v němž 

budou zajištěny hygienické podmínky, bezpečnost dítěte proti zásahům třetích osob 

a návaznost na rychlá další opatření.“
80

 

„Předpověděl jsem, že babyboxy budou zneužívány, a už je to tady. Přitom jich začíná 

být málem jako košů na odpadky,“
81

 takto reaguje MUDr. Schneiberg na to, že v roce 

2011 bylo v babyboxech nalezeno 21 dětí, což je nejvíc za celou dobu fungování 

projektu Babybox (viz Příloha č. 5). 

Podle mého názoru však babyboxy nejsou zneužívány, ale jsou spíše využívány. 

Odkládání dětí není chybou, či důsledkem fungování babyboxů, ale je chybou úřadů, 

které nedokázaly rodičům v těžké situaci pomoci, nebo jejich pomoc nebyla dostatečná.  

Bývalý vládní zmocněnec pro lidská práva Michael Kocáb v srpnu 2010 tvrdil, že 

schránky novorozencům upírají právo na identitu. Experti, které sezval na odborné 

kolokvium, zároveň upozorňují na etický konflikt, že dítě v babyboxu figuruje jako věc, 

nikoliv jako plnohodnotný jedinec.
82

 Místo babyboxů by nejen podle Kocába měla být 

zřízena centra pro utajované a anonymní porody, rozšířeny azylové domy a zlepšena 
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terénní práce sociálních pracovníků.
83

 Zde je nutné uvést, že v České republice nejsou 

anonymní porody legální (viz str. 19). 

Doc. MUDr. Richard Plavka, CSc., který je primářem Neonatologického oddělení VFN, 

považuje právo dítěte na informace o svém genetickém původu za správné, ale právo na 

život a jeho ochranu jsou pro něj nadřazené.
84

 

JUDr. Libuše Kantůrková, soudkyně na opatrovnickém oddělení Okresního soudu v 

Kolíně a předsedkyně Sdružení rodinně-právních a opatrovnických soudců, s tímto 

názorem souhlasí. Na místě je podle ní však vhodné položit si otázku, co rodiče vede k 

takovémuto činu. „Spíš bychom se měli zamyslet nad tímto jevem a co dělat proti tomu, 

aby rodiče svoje děti opouštěli.“
85

 

Hlavním argumentem pro budování babyboxů je podle Hesse: „… aby matka v jakkoli 

složité situaci dítě odložila do babyboxu, než aby ho hodila do koše, do křoví, nebo ho 

usmrtila.“
86

 

Oproti tomu MUDr. Schneiberg tvrdí: „Matky, které své dítě tajně porodí a zabijí, nebo 

je odloží způsobem, který ohrožuje zdraví a život dítěte, jsou ve velice silném afektu, v 

zoufalé situaci, v panice, v dlouhodobém stresu zutajeného těhotenství, nepříčetné nebo 

psychiatricky nemocné. Dítě zabíjejí v nepříčetném stavu, aby se ho co nejrychleji 

zbavily, a tak popřely celou skutečnost jak těhotenství, tak narození dítěte.“ … Dále 

uvádí, že babyboxy v zemích, kde jsou akceptovány, neovlivnily počet novorozených 

usmrcených dětí nalezených v kontejnerech. Odkazuje i na statistiky Policie České 

republiky, kde v roce 2004 a 2005, nebyl zaznamenán žádný případ nalezeného 

usmrceného novorozence.
87
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Svým výrokem: „Existence babyboxů nijak ani u nás, ani v celém světě nesnížila počet 

po porodu zabitých novorozenců. Stále zdůrazňujeme, že těchto matek v afektu se 

babyboxy netýkají,“
88

 to potvrzuje i MUDr. Jiří Liška, CSc., primář novorozeneckého 

oddělení Mulačovy nemocnice v Plzni. 

V polovině loňského roku společností, ve které je podle průzkumu firmy STEM/MARK 

96% zastánců babyboxů,
89

 otřásla zpráva o požadavku Výboru OSN na zrušení 

babyboxů. 

„Požadavek Výboru pro práva dítěte je součástí dokumentu o 75 bodech, v nichž OSN 

vytýká České republice špatnou práci s dětmi. Babyboxů se týkají články 49 a 50 (viz 

Příloha č. 7). OSN se podle nich domnívá, že babyboxy jsou v rozporu s Úmluvou o 

právech dítěte v bodech 6, 7, 8, 9 a 19.“
90

 

Ludvík Hess si je jistý, že budování babyboxů naopak naplňuje články, které jsou mu 

vytýkány, že porušuje. Nejvíce podle Hesse splňuje podmínky článku číslo jedna 

Úmluvy o právech dítě, a to právo dětí na život.
91

 

Tady však musím s panem Hessem nesouhlasit, a to proto, že o právu na život 

pojednává článek číslo šest bod jedna,
92

 ne článek číslo jedna, jak uvádí; nejspíš se 

snažil říci, že budování babyboxů naopak naplňuje hlavní cíl Úmluvy o právech dítěte, a 

to právo na život. Ale s myšlenkou výroku souhlasím bezezbytku. I kdyby se zachránilo 

jedno dítě, jde přeci o lidskou bytost, která má právo žít. 

Podle Výboru je nemyslitelné, aby se v Česku nahrazovala prevence neplánovaného 

těhotenství službou pro odkládání nechtěných novorozeňat. V doporučení tedy stojí, aby 

Česká republika okamžitě zrušila tento program a nahradila ho právě preventivními 
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opatřeními.
93

 Avšak zřizování a provoz babyboxů nemá na starosti stát, ale Statim. 

Se zrušením však nesouhlasí europoslankyně Roithová, jež v červnu 2011 psala na 

svých webových stránkách: „Je absurdní, že Výbor OSN pro práva dítěte se staví proti 

programu, který pomáhá dětem přežít. Program pomohl už padesáti dětem, většina 

z nich již dnes spokojeně žije v adoptivních rodinách, a prokázal se jako opodstatněný. 

Už proto by tento neměl být zrušen.“
94

 

Výbor píše, že se jedná o nahrazování, z mého pohledu jde ale spíš o doplnění možností 

do té doby, než společnost bude schopna existovat bez babyboxů. Taková situace by 

mohla nastat s legalizováním anonymních porodů, zřízením jakýchsi poradních 

kanceláří, které fungovaly v roce 1863 ve Francii, nebo s vytvořením takových 

materiálních a sociálních podmínek, kdy by se rodiče svých dětí nemuseli vzdávat. 

Poslední myšlenka je ale spíše ideálem než reálnou možností pro následující dekády, 

možná i století. 
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8 Praktická část 

Výzkumný problém 

Informovanost společnosti o babyboxech. 

Cíl výzkumného šetření 

Cílem mého šetření bylo především zjistit, zda má veřejnost dostatek informací o 

babyboxech. Jestli dokážou říci, co babybox je a kde je umístěn. Zda si myslí, že je 

odložení dítěte do babyboxu protiprávní, případně jakou jinou možnost rodič má. A 

podstatná otázka také je, zda veřejnost s jejich budováním souhlasí. 

Charakteristika výzkumného souboru 

Výběr respondentů byl nahodilý se snahou o rovnoměrné zastoupení žen i mužů všech 

věkových kategorií od 18 let a nebyl zaměřen na žádné konkrétní místo. 

Pro získání informací o informovanosti veřejnosti o babyboxech jsem sestavila 

anonymní dotazník, který jsem v elektronické podobě zaslala 150 ženám a 150 mužům. 

Návratnost u žen byla 88,7% a u mužů 60%. Celkově se výzkumu zúčastnilo 133 žen a 

90 mužů, celkem tedy 223 respondentů. 

Předvýzkum 

Pro ověření toho, zda respondenti budou rozumět otázkám, které kladu v dotazníku, 

jsem provedla předvýzkum. Vybrala jsem si 5 lidí z mého okolí ve věku, který odpovídá 

stanoveným věkovým kategoriím, a požádala je o vyplnění dotazníku. 

Podstatné pro mě bylo zjistit, zda zkoumané osoby rozumí otázkám tak, jak jim 

rozumím já, a zda rozumí pokynům k vyplnění. Po jejich pozitivním hodnocení, jsem 

dotazník mohla rozeslat respondentům.  

Metodologie výzkumu 

Zvolila jsem kvantitativní metodu realizovanou pomocí dotazníkového šetření, který se 

skládá z otázek uzavřených, polouzavřených, u kterých je možná vlastní volba 

odpovědi, a u dvou otázek jsem využila Likertovy škály. 
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Dotazník - Umožňuje klást otázky a získávat odpovědi písemnou formou. Lze jím 

získat velké množství informací při malé investici času.
95

 

Likertovy škály – Používají se na měření postojů a názorů lidí. Tvoří je výrok a 

stupnice, na které člověk vyjádří míru svého souhlasu, popř. nesouhlasu s výrokem.
96

 

Realizace výzkumu 

Šetření probíhalo v období prosinec 2011 – leden 2012. Respondenti odpovídali na 

všechny otázky, kterých je celkem 10. První část obsahuje otázky, jejichž cílem je získat 

o respondentovi faktografické údaje. Jsou tu otázky, ze kterých zjišťuji pohlaví, 

věkovou skupinu a místo bydliště. 

Druhá část dotazníku se skládá z otázek směřujících přímo k tématu práce. 

Hypotézy 

1) Co je babybox ví více žen než mužů. 

I přes časté zmiňování babyboxů např. v televizi si myslím, že muži správně 

neurčí, co to přesně babybox je. 

 

2) Se zvyšujícím se věkem klesá základní orientace v problému. 

Problémem tady myslím je to, jestli respondenti znají odpovědi na otázky: 

„Víte, co je babybox?“ a „Která osobnost je podle Vás nejvíce spjatá 

s babyboxy?“. Právě ve vyšším věku, kdy již nejsou rodiči a vnoučata jsou 

odrostlá, se na tematiku týkající se dětí nezaměřují, informace o babyboxech 

tedy ani nijak aktivně nevyhledávají. 

 

3) Respondenti, kteří souhlasí s budováním dalších babyboxů, si nemyslí, že je 

odložení dítěte do babyboxu protiprávní. 

Mým názorem je, že ten, kdo si nemyslí, že je odložení dítěte do babyboxu 

protiprávní, by měl souhlasit s jejich budováním, a tím zachráněním dítěte, 

které by mohlo být ohroženo na životě, nebo by mohla být ohrožena kvalita 

jeho života. 
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4) Častěji ženy než muži si myslí, že důvodem, proč je dítě odloženo do babyboxu, 

je, že se o něj rodič nechce starat. 

Muži se více zaměřují na finanční stránku rodinného života, proto možnost 

„Nechce se o dítě starat“ budou volit více ženy. 

 

5) Muži častěji než ženy v chybných odpovědích označí jako nejbližší město kde je 

babybox, Prahu. 

Důvodem je podle mě opět malá informovanost mužů v problematice 

babyboxů. Pokud ženy špatně určí město s nejbližším babyboxem, pak tak, 

že označí jiné město v blízkém okolí. Oproti tomu muži, když si nejsou jisti, 

či nevědí, označí Prahu, která jako hlavní město svým způsobem zaručuje, 

že tam nějaký babybox bude. 
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8.1 Vyhodnocení výzkumu a interpretace dat 

Pohlaví  

Dotazníkového šetření se zúčastnilo 233 respondentů, z toho 133 žen a 90 mužů. 

Graf č. 1 - Věk 

 

Na tomto grafu je zobrazen počet respondentů v jednotlivých věkových kategoriích.  

Graf č. 2 – Věkové zastoupení u mužů a u žen 

  

Pro lepší přehled jsem ve věkových kategoriích použila rozlišení na ženy a muže.  
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Graf č. 4 - Bydliště, okres 

 

Ve vyhodnocení této otázky jsem místo konkrétního místa bydliště do grafu zanášela 

pouze okresy, ve kterých se obce či města, která vypsali respondenti, nacházejí. 

Nejčastějšími odpověďmi byl Kolín, Kutná Hora a Pardubice. Na místo bydliště jsem se 

ptala proto, abych jej mohla porovnat s městy, která respondenti uváděli jako nejbližší 

město vzhledem k jejich bydlišti (graf č. 9). 

 

Otázka č. 4 - Víte, co je babybox? 

Graf č. 5 – Odpovědi na otázku 

 

Na tomto grafu je velmi dobře vidět, že převážná většina respondentů ví, že babybox je 

schránka, kam může rodič v tíživé situaci anonymně odložit své dítě, většinou 

novorozence. Ta tři procenta, jež nevěděla, tvoří převážně muži starší 56 let. 
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Otázka č. 5 - Která osobnost je podle Vás nejvíce spjatá s babyboxy?  

Graf č. 6 – Odpovědi na otázku - celkem

 

Tento graf ukazuje, že jméno MUDr. Františka Schneiberga, kritika babyboxů, je 

respondentům známo, přesto ne natolik jako jméno Ludvíka Hesse, který je předsedou 

občanského sdružení Babybox pro odložené děti – Statim, a tudíž je dle mého názoru 

jeho jméno možno považovat za nejlepší možnou odpověď. Velké procento odpovědí 

tvoří také možnost „Nevím“. PhDr. Ivan Kovařík je fiktivní jméno, vytvořené jako 

alternativa k ostatním možnostem. 

Graf č. 7 – Odpovědi ženy 

 

Na tomto grafu je vidět, že ženy ve všech věkových kategoriích určili Ludvíka Hesse 

jako osobnost nejvíce spjatou s babyboxy, i když u kategorie 65 a více byl počet 

respondentek, které odpověděly „Ludvík Hess“ a „Nevím“, téměř vyrovnaný. Tento 

stav bych přisuzovala vysokému věku a nezájmu o problematiku. 

 

10% 

56% 

1% 

33% 
MUDr. František Schneiberg 

Ludvík Hess 

PhDr. Ivan Kovařík 

Nevím 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

18 - 30 31 - 45 46 - 55 56 - 65 65 - více 

Schneiberg 

Hess 

Kovařík 

Nevím 



42 
 

Graf č. 8 – Odpovědi muži 

 

Tento graf zobrazuje odpovědi mužů. Oproti ženám jsou jejich odpovědi v mnohém 

odlišné. Nejmladší kategorie zaškrtávala nejvíce odpověď „Nevím“, důvodem by mohla 

být neochota v tomto věku přijmout trvalý závazek, tedy nezájem o dítě a věci s ním 

související. V další kategorii 31-45 let jsou odpovědi „Ludvík Hess“ a „Nevím“ 

vyrovnané, v následujících kategoriích je nejvyšším počtem zastoupena odpověď 

„Ludvík Hess“. 

 

Otázka č. 6 - Napište město, ve kterém si myslíte, že je nejbližší babybox od Vašeho 

bydliště. 

Graf č. 9  - Město, okres 

 

Tady, stejně jako u grafu č. 4, jsem vypisovala pouze okresy těch měst, která 

respondenti určili jako nejbližší jejich bydlišti s babyboxem, a to z důvodu porovnání.  

 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

18 - 30 31 - 45 46 - 55 56 - 65 65 - více 

Schneiberg 

Hess 

Kovařík 

Nevím 

1 
15 

2 

120 

1 2 2 

36 
53 

1 1 1 6 

0 
20 
40 
60 
80 

100 
120 
140 



43 
 

Graf č. 10 – Porovnání místa bydliště s městem s nejbližším babyboxem 

 

V tomto grafu jsem porovnala bydliště a město, které respondenti uvedli jako nejbližší 

s babyboxem. Z měst vyplněných respondenty jsem vybrala ta, která se alespoň 

čtyřikrát opakovala v jednom z grafů č. 4 a č. 9. Nejčastější odpovědí v obou případech 

je Kolín. Proč je v pořadí druhým městem s babyboxem Praha při tak malém počtu 

respondentů, kteří zde mají bydliště, se mohu jen domnívat. Nejpravděpodobnější se mi 

zdá ta možnost, že Prahu respondenti vypsali kvůli tomu, že předpokládali výskyt 

babyboxu v hlavním městě. 

Graf č. 11 – Odpovědi ženy   Graf č. 12 – Odpovědi muži 

    

V grafu č. 10 a č. 11 je zobrazeno, zda respondenti, rozdělení na ženy a muže, správně 

určili město, ve kterém si myslí, že je nejbližší babybox. Správnost odpovědi jsem 

ověřovala zjištěním vzdálenosti bydliště a města s babyboxem, které určili jako nejbližší 

od bydliště, na Mapy.cz. Je vidět, že více správných odpovědí měly ženy. 
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Otázka č. 7 - Myslíte, že je odložení dítěte do babyboxu protiprávní? 

Graf č. 13 – Odpovědi na otázku 

 

Tento graf ukazuje, že pouze 3% respondentů, konkrétně tři ženy a čtyři muži, a z toho 

celkového počtu 7 lidí čtyři starší 56 let, považují odložení dítěte za protiprávní. 87% 

respondentů odložení za protiprávní nepovažuje, dle mého názoru je důvodem 

převládající názor, že babybox zachrání dítě, které by jinak mohlo být ohroženo na 

životě, či by s ním bylo zacházeno takovým jednáním, které kvalitu života ohrožuje či 

zhoršuje.  

 

Otázka č. 8 - Jaké důvody má podle Vás rodič, který odloží své dítě do babyboxu? 

Graf č. 14 – Odpovědi na otázku - celkem 
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U této otázky mohli respondenti zaškrtnout více možností. Proto jsou v tomto 

vyobrazení odpovědi celkem vyrovnané, tedy až na možnost „Cizinec bez trvalého 

pobytu“, kterou zvolilo jen 7% respondentů, a odpověď „Nevím“, jejíž hodnoty jsou 

v celkovém počtu odpovědí zanedbatelné.  

Graf č. 15 – Odpovědi ženy      

 

Ve věkové kategorii 18 - 30 za důvod odložení ženy uvádějí finanční situaci rodiny, což 

potvrzuje trend mladých nejdříve být finančně zajištěn, než si pořídí rodinu. V další 

kategorii 31 - 45, která odpovídá době, kdy ženy mají prvního potomka, je nejčastější 

odpovědí „Nechce se o dítě starat“. Kategorie 46 - 55 připouští jako nejčastější 

odpověď, i když ne s velkým rozdílem od „Finanční situace rodiny“, „Nechtěné 

těhotenství“. Pouze kategorie 56 - 65 má jako jeden z hlavních důvodů možnost „O dítě 

se nemůže starat“, což mi přijde zvláštní, ženy totiž celkově přijaly možnost „Nechce se 

o dítě starat“ jako pravděpodobnější, než že se rodič „O dítě nemůže postarat“, třeba 

z důvodu dalších dětí v rodině, zdravotních, nebo se může jednat o závislé rodiče.  

  Graf č. 16 – Odpovědi muži 
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U mužů ve věkové kategorii 18 - 30 je nejvíce odpovědí „Nechtěné těhotenství“. 

Kategorie 31 - 45 je podobná odpovědím u žen „Nechce se o dítě starat“. Muži oproti 

ženám častěji odpovídali, že se o „Dítě nechce starat“, než že by důvodem mohla být 

„Finanční situace rodiny“. To má podle mě souvislost s rolí muže jako živitele rodiny, i 

když v posledních letech se genderové rozdíly pomalu začínají stírat.  

 

Otázka č. 9 - Jaké jiné možnosti, kromě babyboxu, podle Vás rodič má? 

Graf č. 17 – Odpovědi na otázku 

 

U této otázky mohli respondenti opět zaškrtnout více možností. 

Graf č. 18 - Rozdělení odpovědí podle věku 
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Pro názornost jsem odpovědi rozlišila podle věku. V kategorii do 30 let bylo nejčastější 

odpovědí „Přímá adopce“ či „Kojenecký ústav“ s velkým odstupem od ostatních 

možností. Možným vysvětlením by mohlo být to, že se ve školách hovoří pouze o tom, 

jak nechtěnému těhotenství předejít, a ne, jak jednat, když už ta situace nastane. 

Možnosti, které mladí zvolili, jsou často medializované. V dalších kategoriích u 

odpovědí již nebyly takové rozdíly; zde by vysvětlením mohlo být to, že už mají 

respondenti zkušenost sami, přihodilo se to v jejich okolí, a tak si informace dohledali, 

nebo je znají z médií. 

 

Otázka č. 10 - Souhlasíte s budováním dalších babyboxů?  

Graf č. 19 – Odpovědi na otázku    Graf č. 20 – Odpovědi - celkem 

    

Výzkum firmy STEM/MARK uvádí, že: „96% Čechů považuje babyboxy za 

prospěšné.“
97

 S jejich výsledky mohu porovnávat odpovědi na poslední otázku mého 

dotazníku, kdy 93% respondentů úplně nebo částečně souhlasí s budováním dalších 

babyboxů. Na pozitivní vyjádření respondentů má dle mého názoru velký vliv to, že do 

dnešního dne 6. 3. 2012 se v babyboxech našlo 67 dětí, jejichž život či jeho kvalita, 

pokud by nebyly dány do babyboxu, by mohly být ohroženy. 

                                                           
97

 Tisková zpráva STEM/MARK [online]. 16. 8. 2011 [cit.20.3.2012]. Dostupné z: 

<http://www.stemmark.cz/download/press_release_babyboxy_2011.pdf>. 
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8.2 Porovnání výsledků šetření s hypotézami 

Testové kritérium           
                                    

             
 

Kritická hodnota          
               

H0: P (X ∩ Y) = P (X) P (Y)    H1: P (X ∩ Y) ≠ P (X) P (Y) 

 

1. Hypotéza 

Co je babybox ví více žen než mužů. 

H0: Počet mužů i žen, kteří vědí, co je babybox, je stejný. 

H1: Počet mužů i žen, kteří vědí, co je babybox, je různý. 

Pozorované četnosti 

 Žena Muž Celkem 

Ví co je BB 130 86 216 

Neví 2 4 6 

Celkem 132 90 222 

Testové kritérium 

 Žena Muž Celkem 

Ví co je BB 0,03 0,03 0,06 

Neví 0,82 1,01 1,83 

Celkem 0,85 1,04 1,89 

α = 0,05   TK = 1,89 

KH = 3,84   TK < KH 

H0 se potvrzuje → zamítá se H1 (alternativní hypotéza) 

Ze získaných dat jsem zjistila, že mezi počtem mužů a žen, kteří vědí, co je babybox, 

není statisticky významný rozdíl. 

Zamítám tedy hypotézu č. 1. 
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2. Hypotéza 

Se zvyšujícím se věkem klesá základní orientace v problému. 

H0: Věk nemá vliv na orientaci v problému. 

H1: Věk má vliv na orientaci v problému. 

Pozorované četnosti 

 
Správná 

odpověď 

Špatná 

odpověď 
Neví Celkem 

18 - 30 104 6 34 144 

31 - 45 88 5 17 110 

46 - 55 62 5 8 75 

56 - 65 45 5 6 56 

65 - více 41 4 15 60 

Celkem 340 25 80 445 

Testové kritérium 

 
Správná 

odpověď 

Špatná 

odpověď 
Neví Celkem 

18 - 30 0,33 0,54 2,54 3,41 

31 - 45 0,19 0,23 0,39 0,81 

46 - 55 0,39 0,15 2,23 2,77 

56 - 65 0,11 1,09 1,64 2,84 

65 – více 0,51 0,12 1,64 2,27 

Celkem 1,53 2,13 8,44 12,1 

α = 0,05   TK = 12,1 

KH = 15,50   TK < KH 

H0 se potvrzuje → zamítá se H1 (alternativní hypotéza) 

V rámci získaných dat jsem zjistila, že věk není podstatný činitel v případě základních 

otázek ohledně babyboxu. 

Hypotézu č. 2 proto zamítám. 
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3. Hypotéza 

Respondenti, kteří souhlasí s budováním dalších babyboxů, si nemyslí, že je 

odložení dítěte do babyboxu protiprávní. 

H0: Počet respondentů, kteří souhlasí s budováním babyboxů a zároveň si nemyslí, že je 

odložení dítěte protiprávní, a počet těch, kteří s budováním nesouhlasí a odložení 

považují za protiprávní, je stejný. 

H1: Počet respondentů, kteří souhlasí s budováním babyboxů a zároveň si nemyslí, že je 

odložení dítěte protiprávní, a počet těch, kteří s budováním nesouhlasí a odložení 

považují za protiprávní, je rozdílný. 

Pozorované četnosti 
Souhlasíte s babyboxy / 

Myslíte, že je odložení 

protiprávní 

Záporné odpovědi Kladné odpovědi Celkem 

Ne 8 186 194 

Ano 5 2 7 

Nevím 3 18 21 

Celkem 16 206 222 

Testové kritérium 
Souhlasíte s babyboxy / 

Myslíte, že je odložení 

protiprávní 

Záporné odpovědi Kladné odpovědi Celkem 

Ne 2,56 0,2 2,76 

Ano 40,5 3,12 43,62 

Nevím 1,47 0,11 1,58 

Celkem 44,53 3,43 47,96 

α = 0,01   TK = 47,96 

KH = 9,21   TK > KH 

H0 se zamítá → potvrzuje se H1 (alternativní hypotéza) 

Na základě získaných dat jsem zjistila, že mezi těmi respondenty, kteří souhlasí 

s budováním dalších babyboxů a myslí si, že odložení dítěte do babyboxu není 

protiprávní, je statisticky významný rozdíl oproti těm, kteří mají opačný názor. 

Hypotézu č. 3 tedy potvrzuji. 
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4. Hypotéza 

Častěji ženy než muži si myslí, že důvodem, proč je dítě odloženo do 

babyboxu, je, že se o něj rodič nechce starat. 

H0: Počet mužů i žen, kteří si myslí, že důvodem, proč je dítě odloženo do babyboxu, je, 

že se o něj rodič nechce starat, je stejný. 

H1: Počet mužů i žen, kteří si myslí, že důvodem, proč je dítě odloženo do babyboxu, je, 

že se o něj rodič nechce starat, je rozdílný. 

Pozorované četnosti 

 Žena Muž Celkem 

Nechce - odpověděli 96 57 153 

Nechce - neodpověděli 37 33 70 

Celkem 133 90 223 

Testové kritérium 

 Žena Muž Celkem 

Nechce - odpověděli 0,25 0,37 0,62 

Nechce - neodpověděli 0,54 0,8 1,34 

Celkem 0,79 1,17 1,96 

α = 0,05   TK = 1,96 

KH = 3,84   TK < KH 

H0 se potvrzuje → zamítá se H1 (alternativní hypotéza) 

Ze získaných dat jsem zjistila, že mezi počtem mužů a žen, kteří si myslí, že důvodem, 

proč je dítě odloženo do babyboxu, je, že se o něj rodič nechce starat, není statisticky 

významný rozdíl. 

Hypotézu č. 4 tedy zamítám. 
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5. Hypotéza 

Muži častěji než ženy v chybných odpovědích označí jako nejbližší město, 

kde je babybox, Prahu.  

H0: Počet v chybných odpovědích, kde je za nejbližší město s babyboxem označována 

Praha, je u mužů i žen stejný. 

H1:  Počet v chybných odpovědích, kde je za nejbližší město s babyboxem označována 

Praha, je u mužů i žen rozdílný. 

Pozorované četnosti 

 Žena Muž Celkem 

Označili Praha 15 23 38 

Označili jiné 15 14 29 

Celkem 30 37 67 

Testové kritérium 

 Žena Muž Celkem 

Označili Praha 0,24 0,19 0,43 

Označili jiné 0,31 0,25 0,56 

Celkem 0,55 0,44 0,99 

α = 0,01   TK = 0,99 

KH = 6,63   TK < KH 

H0 se potvrzuje → zamítá se H1 (alternativní hypotéza) 

V rámci získaných dat jsem zjistila, že muži v chybných odpovědích označují Prahu 

jako město, kde je nejbližší babybox, stejně často jako ženy. 

Hypotézu č. 5 proto zamítám. 
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8.3 Závěr výzkumu 

I přes to, že jsem musela čtyři z pěti hypotéz na základě statistických výpočtů 

zamítnout, přinesl výzkum provedený pomocí dotazníkového šetření několik 

zajímavých informací. 

Hlavní z nich je, že oproti mým očekáváním 97% respondentů správně určilo, co je 

babybox. Zásluhu na tom zcela jistě budou mít média, která informují o každém dítěti 

v babyboxu nalezeném.  

Dále je také potěšující zpráva o tom, že věk nemá vliv na to, zda se lidé o tuto 

problematiku nějak zajímají nebo ne, že osud dětí, v těchto případech většinou 

novorozenců, není lidem lhostejný. 

Překvapující bylo, že z poměrně velkého počtu respondentů – 223 jich pouze pět 

zároveň odpovědělo, že nesouhlasí s budováním babyboxu a myslí si, že je odložení do 

babyboxu protiprávní. 

Výstrahou by měla podle mě být malá informovanost mladší věkové kategorie o 

možnostech, které může rodič využít v případě, že se o své dítě nechce starat. Zaměřit 

se tedy na zapojení těchto informací do vzdělávání, například do Výchovy o zdraví, 

jejíž součástí má být Sexuální výchova. 

8.3.1 Zhodnocení mé výzkumné práce 

Když se mi začaly vracet první dotazníky, všimla jsem si chyby v zadání, konkrétně je 

to u otázky na věk, kdy jsem duplicitně použila věk 65 let. Nikdo z respondentů, ať už 

z předvýzkumu, či samotného výzkumu, mě s touto chybou nekonfrontoval, 

předpokládám tedy, že pochopili rozdělení tak, jak jsem ho zamýšlela. 
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Závěr  

O téma babyboxů či odložených dětí jsem se zajímala již před psaním této práce, mé 

informace však nebyly úplné. Po jejich doplnění a upřesnění jsem přesvědčena více než 

kdy předtím, že babyboxy jsou užitečné a budou potřebné do té doby, než se stát začne 

starat o rodiny, které tvoří jeho základy. 

I když jsem se snažila obsáhnout celé téma, zajisté je několik věcí, které by se daly 

zkoumat více do hloubky. Příkladem by mohla být sexuální výchova, které jsem se 

dotkla jen okrajově. 

Babyboxy jsou velmi diskutované téma. Bylo proto obtížné vybrat názory, které by 

popisovaly postoj určité skupiny lidí. Problémem byl i nedostatek zdrojů zabývajících 

se zvolenou tematikou. Využívala jsem proto častěji internetových zdrojů. Příčinou 

toho, že se tímto tématem odborné publikace nezabývají, by mohlo být to, že stojí na 

pomezí několika disciplín, např. sociologie, pediatrie, antropologie, sociálně-právní 

ochrany. Čerpala jsem proto z webových stránek Občanského sdružení Statim, dále z 

internetových informačních portálů, oficiálních stránek Ministerstva práce a sociálních 

věcí, Ministerstva vnitra a dalších. Rezervu práce vidím v otázkách, týkajících se 

původu informací o babyboxech, zde je prostor pro další studenty, které téma babyboxů 

zaujalo a chtěli by se mu více věnovat.   

Na základě provedeného kvantitativního výzkumu jsem zjistila, že naše společnost se 

k babyboxům staví převážně kladně a souhlasí s jejich budováním. Kladně bych 

hodnotila dosažený počet respondentů, i když návratnost byla u žen 88,7% a u mužů 

60%. Přesto byl celkový počet navrácených dotazníků 223.  

Statistickými výpočty jsem potvrdila pouze hypotézu číslo tři: „Respondenti, kteří 

souhlasí s budováním dalších babyboxů, si nemyslí, že je odložení protiprávní.“ U 

ostatních výpočtů byl rozdíl statisticky nevýznamný, hypotézy jsem tedy zamítla. 

 Babyboxy vzbuzují pozornost, a to nejen veřejnosti, ale i mezinárodních výborů; je 

tedy oprávněné nazývat je fenoménem. 
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Dotazník         Příloha č. 1 

 

Dobrý den, jmenuji se Zuzana Posejpalová, jsem studentkou Univerzity Pardubice, a ráda bych Vás 

požádala o vyplnění krátkého dotazníku s názvem: „Informovanost společnosti o babyboxech“. Závěry 

výzkumu pomohou zjistit, jak se společnost k této problematice staví.  

Pokud není uvedeno jinak, zaškrtněte křížkem jednu odpověď. 

Kurzorem myši klikněte na čtvereček, který odpovídá Vámi vybrané možnosti. 

1.      Muž       Žena 

2. Věk       18-30          31-45     46-55         56-65     65 a více 

3. Bydliště? (prosím vypište) 

 
4. Víte, co je babybox? 

  Společnost zajišťující adopce 

  Schránka, kam v tíživé situaci může rodič anonymně odložit své dítě 

  Instituce, která zajišťuje výstavbu dětských center, hřišť a platí nemocniční klauny 

  Nevím  

5. Která osobnost je podle Vás nejvíce spjatá s babyboxy? 

  MUDr. František Schneiberg 

  Ludvík Hess 

  PhDr. Ivan Kovařík 

  Nevím 

6. Napište město, ve kterém si myslíte, že je nejbližší babybox od Vašeho bydliště. 

 
7. Myslíte, že je odložení dítěte do babyboxu protiprávní? 

    Ne     Ano    Nevím 

8.  Jaké důvody má podle Vás rodič, který odloží své dítě do babyboxu? (i více možností) 

  Rodina se nachází ve velmi špatné finanční situaci 

  O dítě se NECHCE starat 

  Už má více dětí, o další se NEMŮŽE starat 

  Jde o nechtěné těhotenství 

  Je cizincem bez trvalého pobytu 

  Nevím 

Jiné (prosím vypište)     

 
9. Jaké jiné možnosti, kromě babyboxu, podle Vás rodič má? (i více možností) 

  Anonymní  porod 

  Po porodu nechat dítě v nemocnici 

  Přímá adopce 

  Kojenecký ústav 

  Nevím 

10. Souhlasíte s budováním dalších babyboxů? 

  Ne   Spíš ne     Spíš ano    Ano 

Děkuji za Váš čas! 
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Seznam babyboxů s daty otevření a počtem odložených dětí  Příloha č. 2 

 

1 GynCentrum Hloubětín 1.6.2005 17 

2 Nemocnice Milosrdných bratří Brno 3.11.2005 9 

3 Fakultní nemocnice Olomouc 5.12.2006 3 

4 Nemocnice Kadaň 1.6.2007 2 

5 Krajská nemocnice T. Bati 6.12.2007 1 

6 Nemocnice Pelhřimov 21.12.2007 0 

7 Orlickoústecká nemocnice 7.3.2008 1 

8 Oblastní nemocnice Mladá Boleslav 1.5.2008 3 

9 Nemocnice Sokolov 1.6.2008 1 

10 Krajská nemocnice Liberec 27.6.2008 2 

11 Pardubická krajská nemocnice 29.7.2008 0 

12 Oblastní nemocnice Kladno 26.8.2008 3 

13 Oblastní nemocnice Příbram 19.9.2008 3 

14 Nemocnice ve Frýdku-Místku 7.11.2008 1 

15 Městská nemocnice Ostrava 7.11.2008 6 

16 Slezská nemocnice Opava 7.11.2008 1 

17 Nemocnice Chomutov 19.11.2008 0 

18 Oblastní nemocnice Kolín 5.12.2008 1 

19 Nemocnice Jindřichův Hradec 23.12.2008 1 

20 Šumperská nemocnice 19.1.2009 2 

21 Oblastní nemocnice Náchod 6.2.2009 0 

22 Nemocnice Strakonice 23.3.2009 1 

23 Klatovská nemocnice 15.4.2009 0 

24 Nemocnice Teplice 28.5.2009 1 

25 Nemocnice Nymburk 2.6.2009 0 

http://www.babybox.cz/?p=babybox&id=1
http://www.babybox.cz/?p=babybox&id=2
http://www.babybox.cz/?p=babybox&id=3
http://www.babybox.cz/?p=babybox&id=4
http://www.babybox.cz/?p=babybox&id=5
http://www.babybox.cz/?p=babybox&id=6
http://www.babybox.cz/?p=babybox&id=7
http://www.babybox.cz/?p=babybox&id=8
http://www.babybox.cz/?p=babybox&id=9
http://www.babybox.cz/?p=babybox&id=10
http://www.babybox.cz/?p=babybox&id=11
http://www.babybox.cz/?p=babybox&id=12
http://www.babybox.cz/?p=babybox&id=13
http://www.babybox.cz/?p=babybox&id=14
http://www.babybox.cz/?p=babybox&id=15
http://www.babybox.cz/?p=babybox&id=16
http://www.babybox.cz/?p=babybox&id=17
http://www.babybox.cz/?p=babybox&id=18
http://www.babybox.cz/?p=babybox&id=19
http://www.babybox.cz/?p=babybox&id=20
http://www.babybox.cz/?p=babybox&id=21
http://www.babybox.cz/?p=babybox&id=22
http://www.babybox.cz/?p=babybox&id=23
http://www.babybox.cz/?p=babybox&id=24
http://www.babybox.cz/?p=babybox&id=25
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26 Kroměřížská nemocnice 29.7.2009 0 

27 Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov 18.8.2009 1 

28 Nemocnice Jihlava 20.9.2009 1 

29 Masarykova nemocnice Ústí nad Labem 25.10.2009 2 

30 Nemocnice s poliklinikou Mělník 4.11.2009 0 

31 Nemocnice Písek 11.1.2010 1 

32 Nemocnice Přerov 10.2.2010 0 

33 Úřad městské části Praha 2 6.3.2010 0 

34 Nemocnice Třebíč 19.3.2010 0 

35 Nemocnice Děčín 12.4.2010 1 

36 Nemocnice Jablonec nad Nisou 1.6.2010 1 

37 Úřad městské části Praha 6 29.7.2010 0 

38 Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj 25.8.2010 0 

39 Městská nemocnice Litoměřice 19.9.2010 0 

40 Nemocnice TGM Hodonín 28.10.2010 0 

41 Nemocnice Most 5.12.2010 1 

42 Nemocnice Slaný 3.2.2011 0 

43 Poliklinika Denisovo nábřeží Plzeň 8.3.2011 0 

44 Sanatorium MUDr. Jaroslava Bílka 1.6.2011 0 

45 Almeda a. s., Městská nemocnice v Neratovicích 12.9.2011 0 

46 Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje 19.9.2011 0 

47 Nemocnice Cheb 20.12.2011 0 

48 Karlovarská krajská nemocnice 9.2.2012 0 

Celkem dětí 68 

 

 

http://www.babybox.cz/?p=babybox&id=26
http://www.babybox.cz/?p=babybox&id=27
http://www.babybox.cz/?p=babybox&id=28
http://www.babybox.cz/?p=babybox&id=29
http://www.babybox.cz/?p=babybox&id=30
http://www.babybox.cz/?p=babybox&id=31
http://www.babybox.cz/?p=babybox&id=32
http://www.babybox.cz/?p=babybox&id=33
http://www.babybox.cz/?p=babybox&id=34
http://www.babybox.cz/?p=babybox&id=35
http://www.babybox.cz/?p=babybox&id=36
http://www.babybox.cz/?p=babybox&id=37
http://www.babybox.cz/?p=babybox&id=38
http://www.babybox.cz/?p=babybox&id=39
http://www.babybox.cz/?p=babybox&id=40
http://www.babybox.cz/?p=babybox&id=41
http://www.babybox.cz/?p=babybox&id=42
http://www.babybox.cz/?p=babybox&id=43
http://www.babybox.cz/?p=babybox&id=44
http://www.babybox.cz/?p=babybox&id=45
http://www.babybox.cz/?p=babybox&id=46
http://www.babybox.cz/?p=babybox&id=47
http://www.babybox.cz/?p=babybox&id=48
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Kompletní přehled babyboxů - mapa     Příloha č. 3 

 

 
 

Benešov 

Brno 

Cheb 

Chomutov 

Děčín 

Frýdek - Místek 

Hodonín 

Hrade Králové 

Jablonec nad Nisou 

Jindřichův Hradec 

Kadaň 

Karlovy Vary 

Karviná 

Kladno 

Klatovy 

Kolín 

Kroměříž 

Liberec 

Litoměřice 

Mělník 

Mladá Boleslav 

Most 

Náchod 

Neratovice 

Nymburk 

Olomouc 

Opava 

Ostrava 

Pardubice 

Pelhřimov 

Písek 

Plzeň 

Praha 2 

Praha 6 

Praha 9 

Přerov 

Příbram 

Slaný 

Sokolov 

Strakonice 

Šumperk 

Teplice 

Třebíč 

Trutnov 

Ústí nad Labem 

Ústí nad Orlicí 

Zlín
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Fotografie babyboxu       Příloha č. 4 

 

Fotografie byly pořízeny 14. 3. 2012 v areálu kolínské nemocnice. 

Fotografie č. 1 – Vnější dvířka, babybox je funkční – svítí zelená kontrolka 

 

 

Fotografie č. 2 – Návod v českém, anglickém a ruském jazyce, s kontaktem na Statim 
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Fotografie č. 3 – Vnitřek babyboxu, je vidět kamera a ventilátory 

 

 

Fotografie č. 4 – Celkový pohled na vnitřek babyboxu 
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Statistiky sdružení Statim       Příloha č. 5 
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Posudek Ústavu státu a práva Akademie věd České republiky  Příloha č. 6 

 

ÚSTAV STÁTU A PRÁVA AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY 

 

Věc: Stanovisko Ústavu státu a práva Akademie věd České republiky: Čj. 10/05/ST 

 

Nadační fond pro odložené děti Statim, jehož účelem je zřizování a provoz schránek pro 

odložené děti, jakož i podpora všech činností s tím spojených, se obrátil na Akademii věd České 

republiky, Ústav státu a práva, se žádostí o vyjádření k jediné otázce:  

„Zda realizace účelu Nadačního fondu pro odložené děti STATIM může být posuzována tak, že 

je v rozporu s právem.“ 

 Podle údajů vyplývajících ze žádosti nadačního fondu byla vedena široká odborná 

diskuze v oblastech medicínských oborů i v oblastech právních, z níž vyplynulo, že ze všech 

dotčených medicínských hledisek je zřízení a provoz schránek zcela jednoznačně ku prospěchu 

těchto dětí a experty působícími v oblasti medicíny bylo jejich zřízení doporučováno. 

 Dotaz na akademii věd byl položen Statimem z toho důvodu, že zúčastnění právní 

experti nedospěli k jednoznačnému závěru, zda realizace účelu fondu je či není v rozporu s 

právem. K posouzení uvedené otázky byla Ústavu státu a práva Akademie věd ČR, předložena 

stanoviska vypracovaná: 

 Všeobecnou fakultní nemocnicí v Praze, 

 Ministerstvem zdravotnictví ČR, 

 Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, 

 lékařskou fakultou UK v Praze, Ústavem sociální medicíny a veřejného zdravotnictví, 

 JUDr. Zdeňkem Šámalem, soudcem Nejvyššího soudu České republiky, 

 JUDr. Marií Vodičkovou, předsedkyní Fondu ohrožených dětí, 

 JUDr. Jiřím Starečkem, soudcem Vrchního soudu v Praze, 

 Doc. MUDr. Richardem Plavkou, CSc., primářem neonatologického oddělení VFN a 1. 

LFUK, 

 Prof. MUDr. Jaroslavem Živným, DrSc. 

Základní teoretická úvaha spočívá v tom, zda pro činnost související se zřizováním a provozem 

schránek pro odložené děti, která je vedena snahou Statimu odvrátit život ohrožující důsledky 

po porodu odkládaných dětí, je třeba speciální právní úpravy. 

 K tomu je třeba si uvědomit zejména to, že moderní občanská společnost je založena 

na principu občanské solidarity a angažovanosti ve všech oblastech života a může být 

naplňována nejen činností státních institucí, ale i nestátních uskupení nejrůznějších právních 

forem a také jednotlivých osob. Právo je třeba vnímat v souladu s touto úvahou jako prostředek 

k naplňování tohoto cíle. 

 Ve společnosti je takto vyvíjena řada činností, zejména v oblastech sociálních, (např. 

pomoc přestárlým lidem nebo jiným osobám v nouzi, různé formy sponzorování, činnost 

přispívající k rozvoji sportovních, kulturních a vzdělávacích aktivit, a mnoho dalších), které 

nejsou speciálně upraveny právem, a které přesto nejsou z tohoto důvodu vnímány jako 

protiprávní. Je tedy třeba zaměřit se na otázku, zda posuzovaná činnost je či není v rozporu s 

konkrétními právními normami, neboť pouze ze skutečnosti, že neexistuje právní úprava 

zaměřená právě na tuto činnost, nemůže být vyvozována úvaha o její protiprávnosti. 
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 Na základě předložených stanovisek je nutno námitky o případném rozporu s právem 

posuzovat především z hlediska rozporu s mezinárodně právní úpravou, zejména Úmluvou o 

právech dítěte a Evropskou úmluvou o výkonu práv dětí, dále z hlediska možné trestní 

odpovědnosti a z hlediska kogentních ustanovení sociálně-právních předpisů. 

 Podle ustanovení čl. 7 Úmluvy o právech dítěte, má každé dítě od narození právo na 

jméno, právo na státní příslušnost, a pokud to je možné, právo znát své rodiče a právo na jejich 

péči. Argument spočívající v porušení tohoto článku jistě obstojí, neboť dítě odložené krátce po 

narození nemá možnost získat poznatky o svém genetickém původu. Vzhledem ke znění 

zmíněného čl. 7 odst. 1 Úmluvy 

o právech dítěte je však třeba se přiklonit ke stanovisku, že umístění dítěte do této schránky 

předpokládá zvýšenou možnost zachování jeho života a zdraví. Právo dítěte na život je 

jednoznačně převažujícím hlediskem, pokud by mělo stát proti jeho právu znát své rodiče a 

právu na jejich péči. 

 Ústav státu a práva Akademie věd ČR nespatřuje v naplnění činnosti Fondu pro 

odložené děti STATIM možné znaky trestného činu opuštění dítěte podle § 212 trestního 

zákona. Podle znění citovaného právního předpisu se uvedeného trestného činu dopustí ten, kdo 

„opustí dítě, o které má povinnost pečovat, a které si samo nemůže opatřit pomoc, a vystaví je 

tím nebezpečí smrti nebo ublížení na zdraví“. Odložení dítěte do speciální schránky a jeho 

předání zdravotnickému zařízení nenaplňuje znaky uvedeného trestného činu, neboť takovým 

jednáním nedojde k zákonem předpokládané újmě, spočívající v tom, že dítě bude vydáno v 

nebezpečí smrti nebo ohrožení zdraví. Lze dovodit, že osoba, která by dítě do schránky předala, 

se nedopustí uvedeného trestného činu, neboť by jejím jednáním nebyla naplněna ani objektivní, 

ani subjektivní stránka tohoto trestného činu. 

 Poslední oblastí, v níž by mohlo dojít k rozporu s právními předpisy, je oblast 

sociálně-právní. Nadační fond pro odložené děti STATIM zřízením a provozováním schránek, 

převážně zajišťováním technických a finančních záležitostí, nevykonává činnost na úseku 

sociálně-právní ochrany dětí, jak ji vymezuje zák. č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, ani sociálně-právní činnost v jiném směru. Činnost fondu má být zaměřena pouze na 

vytvoření prostoru a jeho vybavení pro umístění odloženého dítěte, v němž budou zajištěny 

hygienické podmínky, bezpečnost dítěte proti zásahům třetích osob a návaznost na rychlá další 

opatření. 

 Všechny orgány, které se na řešení této životní situace dítěte následně budou podílet, 

jsou povinny nadále respektovat platné právní předpisy, tedy zajištění práva dítěte na okamžitou 

registraci podle zák. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení, ve znění pozdějších předpisů, 

jeho právo na sociálně-právní ochranu podle zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně 

dětí, ve znění pozdějších předpisů, a konečně právo na veškerou soudní ochranu podle 

příslušných ustanovení zákona o rodině č. 94/1963 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů. 

 

 

 V Praze dne 27. ledna 2005    JUDr. Jaroslav Zachariáš, CSc. 

               Ředitel ústavu 
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Výňatek z padesátého sedmého zasedání      Příloha č. 7 

Výboru pro práva dítěte OSN,  

30. května – 17. června 2011, body 49 a 50 

 

49. Výbor je vážně znepokojen programem účastnického státu zvaným „Babybox“, 

který je mj. porušením článků 6, 7, 8, 9 a 19 Úmluvy. 

 

50. Výbor důrazně vyzývá účastnický stát, aby co nejdříve přijal veškerá opatření 

nezbytná pro ukončení programu „Babybox“ a urychleně posílil a podpořil alternativy s 

přihlédnutím k povinnosti zcela dodržovat veškerá ustanovení Úmluvy. Dále Výbor 

vyzývá účastnický stát, aby zvýšil své úsilí o řešení základních příčin, jež vedou k 

opouštění novorozenců, včetně plánovaného rodičovství a přiměřeného poradenství a 

sociální podpory pro neplánovaná těhotenství a prevenci rizikových těhotenství. 


