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Nezávazný projektový rámec:  Děti a domácí násilí – výzkum potřebnosti služeb specializovaných na 
pomoc dětem ohroženým domácím násilím a návrh minimálních parametrů těchto služeb  
(TIRSMPSV127) 

Jako základ  pro zadání projektu ve veřejné zakázce dle §2 odst 2 písmena g) zákona č.130/2002 Sb. podle 
podmínek programu  veřejných zakázek v aplikovaném výzkumu a inovacích pro potřeby státní správy 
BETA2, který byl schválen usnesením vlády České republiky č. 278 ze dne 30. 3. 2016. 

Typ zadání – Soutěžní dialog 

RESORT :  Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1/376, 1/376, 128  01 Praha 2 

Zástupce odborného gestora VaV:  Mgr. Zuzana Chalupová, 441 - Oddělení podpory výzkumu a vývoje 

Výkonný projektový (odborný) zástupce na straně resortu (odborný garant) pro úkony v informačním 
systému ISRB: Mgr. Martina Kučerová, 234 - Oddělení koncepce ochrany práv dětí a transformace služeb pro 
rodiny a děti 

Projekt bude řízen resortem  

 

Projekt realizuje výzkumné potřeby: 

 

 TIMPSV0019 Děti a domácí násilí – výzkum potřebnosti služeb specializovaných na pomoc dětem 
ohroženým domácím násilím a návrh minimálních parametrů těchto služeb (P) 

 Vazba potřeby na resortní strategie a koncepce: Akční plán prevence domácího a genderově 
podmíněného násilí 2019-2022, Národní strategie ochrany práv dětí 2021-2029, Strategie rovnosti žen a 
mužů na léta 2021-2030. 

Vazba na podprogram : Výzkum a vývoj v oblastech rodinné politiky, sociální politiky, bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci, zaměstnanosti, sociálně pojistných systémech, nových společenských výzvách a 
vnitřních procesech resortu 

Realizace výzkumné aktivity za účelem kvalitnějšího a efektivního výkonu státní správy s požadavkem 
Zdokonalení, Služba, Nyklová B,, Moree D.: Násilí na ženách v souvislosti s covid-19, výzkumná zpráva, 
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Fakulta sociálních věd UK, 2021- Na dětské oběti není  publikace 
zaměřena a je omezena na určité období (COVID-19); Barvíková J, Paloncyová J.: Děti, rodiče a domácí 
násilí, výzkum klientely Acorusu,  z.ú. VÚPSV, v.v.i., Praha, 2016-Cílem výzkumu bylo systematicky 
zmapovat klientelu pobytových služeb Acorusu, z.ú. a pomocí kvalitativních metod poskytnout 
podklady pro komplexní posouzení vlivu domácího násilí na psychosociální vývoj dítěte. Cílem bylo 
zjistit, jak vypadá domácí násilí z pohledu dětí, co děti v takové situaci nejvíce potřebují od odborníků 
a svého okolí a jaké dopady má domácí násilí na jejich život. V určité paralele byly provedeny i 
rozhovory terapeutů s aktuálními dětskými klienty centra Locika, kteří byli nebo stále ještě jsou 
svědky domácího násilí. Výzkum byl úzce zaměřen na službu Acorus, z. ú.,nikoli na celou ČR. Cílovou 
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skupinou byli klienti služby, nikoli pouze děti, které byly do výzkumu zapojeny, a to z pohledu svědků 
domácího násilí. Projekty Centra LOCIKA - Dětství bez násilí  (2019-2021) - Společný projekt Centra 
LOCIKA, Nadace Terezy Maxové dětem a CTP Invest Rodičem bez násilí III (2019)-Potřebnost  analýzy 
má návaznost na opatření, která má MPSV plnit v návaznosti na Akční plán prevence domácího a 
genderově podmíněného násilí na léta 2015 – 2018 a na něj navazující strategické dokumenty, kde 
byly MPSV uloženy úkoly. Organizace Locika je členem vládního výboru, který koordinuje naplňování 
této strategie. Ačkoli mohou být pasáže podobné, je nutno dodat, že plánovaný výzkum zahrnuje 
celou ČR, nikoli pouze jednu danou lokalitu či organizaci. 

 

EN Název projektu  

Children and domestic violence - research into the need for services specialized in helping children at risk of 
domestic violence and proposal of minimum parameters for these services. 

 

CS Klíčová slova :  Domácí násilí, děti jako oběť domácího násilí, pomoc obětem domácího násilí 

EN keywords:  Domestic violence, children as victims of domestic violence, assistance to victims of domestic 

violence 

 

Hlavní obor CEP: Společenské vědy (A) : Sociologie, demografie (AO) 
Vedlejší obor CEP: Společenské vědy (A) : Řízení, správa a administrativa (AE) 
 

CS Hlavní cíle projektu 
Cílem výzkumného projektu je: 
A. formulovat doporučení: 
1. k optimální formě a způsobu vzniku těchto služeb v krajích s cílem zajistit jejich dostupnost pro 2500 
ohrožených dětí ročně; 
2. k zajištění jejich financování, tak aby byly trvale udržitelné;  
3. k nastavení personálního zajištění jejich provozu z hlediska kapacity a profesní odbornosti týmu. 
 B. Vytvořit minimální parametry těchto služeb v návaznosti na zahraniční praxi. 
 

EN Main project goals  
The aim of the research project is: 
A. formulate recommendations: 
1. the optimal form and method of origin of these services in the regions in order to ensure their availability 
for 2,500 vulnerable children per year; 
2. to ensure their financing so that they are sustainable; 
3. to set up staffing their operation in terms of capacity and professional expertise of the team. 
  B. Create minimum parameters of these services in connection with foreign practice. 
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Bližší popis cíle ve vztahu k potřebě (options) 
 
 
Vybrané vazby na resortní strategie 

Akční plán prevence domácího a genderově podmíněného násilí 2019-2022, Národní strategie ochrany práv 
dětí 2021-2029, Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021-2030. 
 

 
Charakter projektu:  Aplikovaný výzkum 

 

Doplňující informace k projektu - uvažovaný způsob řešení (options): 
Náplní projektu bude výzkum potřebnosti služeb specializovaných na ochranu a pomoc dětem ohroženým 
DN ve všech krajích ČR a definice minimálních parametrů služeb tohoto typu. MPSV je informováno o potřebě 
rozvoje služeb pro dětské oběti domácího násilí v regionech, neboť i pracovištím OSPOD chybí poskytovatelé 
služeb pro tuto cílovou skupinu dětí, kteří by se společně s nimi podíleli na řešení situace rodiny, kde probíhá 
domácí násilí.  Dále ze strany odborné veřejnosti zaznívá potřeba nastavit základní parametry a podmínky 
poskytování těchto služeb tak, aby byla obětem DN garantována minimální kvalita těchto služeb v ČR. 
Problematickým bodem je při řešení situace konkrétních obětí rovněž koordinace všech využívaných služeb 
tak, aby odpovídaly potřebám klientů. Potřebnost této analýzy má rovněž návaznost na opatření, která má 
MPSV plnit v návaznosti na Akční plán prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2015 – 
2018 a na něj navazující strategické dokumenty, kde byly MPSV uloženy úkoly ve smyslu: 
• zajistit regionální dostupnost a odpovídající financování služeb pro oběti domácího násilí a další 
odbornou terapeutickou pomoc obětem, ale i násilným osobám; 
• zakotvit druhové standardy pro práci v oblasti domácího a genderově podmíněného násilí pro 
poskytovatele služeb.  
Výsledky projektu budou následně využity pro rozhodování klíčových aktérů na centrální i regionální úrovni 
o podpoře vzniku služeb na základě místní potřeby, s ověřenými metodickými postupy a standardy, které 
kladou důraz především na zachování bezpečí a zájmu obětí DN - dětí. Špatná dostupnost odborných služeb 
pro tyto děti je velmi palčivý problém, a přestože je reflektován v několika vládních strategiích, stále není v 
praxi dostatečně řešen. 
 

Obdobné projekty (vypořádání podobností): 
Analýza dostupnosti specializovaných sociálních služeb pro osoby ohrožené domácím a genderově 
podmíněným násilím v ČR,  výstup projektu Rozvoj systému sociálních služeb, reg. č. 
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0003739, 2021 http://rsss.mpsv.cz/wp-
content/uploads/2021/03/Anal%C3%BDza-dostupnosti-specializovan%C3%BDch-soci%C3%A1ln%C3%ADch-
slu%C5%BEeb-pro-ob%C4%9Bti-DN-a-GNP-v-%C4%8CR_fin%C3%A1ln%C3%AD-%C4%8Distopis.pdf. Analýzu 
lze vnímat jako obecné mapování služeb zaměřených na pomoc obětem DN, nikoliv služeb zaměřených na 
pomoc dětským obětem DN a nastavení parametrů těchto služeb, vč. jejich koordinace. Korbel M, Lejsková 
Z., Včas a spolu. Model systému preventivních služeb pro děti a jejich rodiny, Ministerstvo práce a sociálních 
věcí, 2019 ISBN 978-80-7421-178-2 výstup projektu Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní 
ochrany dětí MPSV, http://www.pravonadetstvi.cz/. Publikace není zaměřena na děti, které jsou obětí DN. 
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Model není zaměřen na minimální parametry služeb zaměřených na dětské oběti. Ukončené projekty MPSV 
Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí, CZ.3.2.63/0.0/0.0/15_017/0001687 
Realizace projektu: 1. 1. 2016 – 30. 6. 2019, http://www.pravonadetstvi.cz/projekty/aktualni-
projekty/systemovy-rozvoj-a-podpora-nastroju-socialne-pravni-ochrany-deti/ cílem podpora výkonu SPOD a 
zkvalitnění a zefektivnění práce všech zapojených účastníků. Projekt by měl přispět k tomu, aby se snižoval 
počet dětí odebíraných ze své rodiny, a pro děti, které se dostávaní do systému náhradní péče, byla zajištěna 
kvalitní individuální péče. Projekt MPSV byl pojat velmi široce a nebyl zaměřen na skupinu dětí ohrožených 
domácím násilím. V rámci projektu bylo uskutečněno síťování služeb pro dané lokality. Systémová podpora 
procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny, CZ.1.04/3.1.00/04.00008, projekt skončil k 
31.12.2015, http://www.pravonadetstvi.cz/projekty/ukoncene-projekty/systemova-podpora-procesu-
transformace-systemu-pece-o-ohrozene-deti/ cílem projektu byla komplexní systémová změna zajišťování 
péče o rodiny a děti ohrožené sociálním vyloučením, sociálně vyloučené, nebo ty, na něž se zaměřuje 
sociálně-právní ochrana. Zaměření bylo na široký okruh dětí. Probíhající projekty: Podpora systémových změn 
v oblasti služeb péče o ohrožené děti, mladé lidi a rodiny v České republice, Registrační číslo: 
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0009381, Realizace projektu: 1. 10. 2018 - 31. 5. 2022, V rámci aktivit projektu 
jsou revidovány podmínky sociálně-právní ochrany dětí umístěných v ústavní péči a budou podrobně popsány 
procesy vedoucí k naplnění potřeb těchto dětí. 
 
 
 

Popis výzkumné činnosti AV/EV/I” 

Aplikovaný výzkum zaměřený na oblast služeb pro dětské oběti domácího násilí. Výzkum bude realizován v 
krajích ČR a v zemích EU, kdy na základě získaných poznatků budou definovány minimální parametry 
(standardy) pro vznik těchto služeb v ČR. Výzkum bude probíhat formou kvalitativní a kvantitativní. 

 

Pro naplnění cíle jsou požadovány následující výsledky: 

 

Výsledek č. 1  kód: Vsouhrn 

Závěrečná zpráva z výzkumu „Děti a domácí násilí – výzkum potřebnosti služeb specializovaných na pomoc 
dětem ohroženým domácím násilím a návrh minimálních parametrů těchto služeb“ 

Souhrnná výzkumná zpráva Vsouhrn může být jedním z vyžádaných výsledků projektu aplikovaného výzkumu s účelovým 
nebo smluvním financováním.   Souhrnná výzkumná zpráva shrnuje výsledky řešení projektu a vyjadřuje se k naplnění 
stanovených cílů projektu. Souhrnná výzkumná zpráva může mít utajovaný charakter, tj.   nemusí být veřejně dostupná. 

V závěrečné zprávě bude uveden souhrn výsledků zjištěných v rámci výzkumu, vyjádření k naplnění 
stanovených cílů projektu, možnost aplikace výsledků při práci s cílovou skupinou (dětské oběti domácího 
násilí) a závěrečné doporučení, které bude inspirováno zahraničními zkušenostmi. 

Koneční uživatelé a popis jejich práce s 
výsledkem 

Územní samosprávní celky (kraje a obce) – podklad pro 
rozhodování a rozvoji sítě služeb pro dětské oběti DN, 
nastavení postupů jejich pracovníků, kteří se dostávají do 
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kontaktu s rodinami, kde DN probíhá (OSPOD, sociální 
pracovníci poskytující sociální práci na obecních a 
krajských úřadech) 
Poskytovatelé služeb obětem DN (včetně dětí) – úprava 
koncepce a parametrů poskytovaných služeb tak, aby 
odpovídaly potřebám cílové skupiny. 
Ministerstvo práce a sociálních věcí - úprava 
metodických dokumentů, doporučení, stanovisek, 
koncepcí apod. 

Předpokládaný způsob implementace  Promítnutí do strategií a střednědobých plánů rozvoje 
sociálních služeb a služeb pro rodiny 
s dětmi, úprava podmínek dotačních titulů, z nichž jsou 
financovány programy pro oběti DN, stanovení 
minimálních standardů služeb pro cílovou skupinu. 

Za užití a implementaci výsledku odpovídá v 
projektu 

Mgr. Martina Kučerová, 234 - Oddělení koncepce ochrany 
práv dětí a transformace služeb pro rodiny a děti 

Certifikaci zajistí Není relevantní 

Osoby participující na využití výsledku Mgr. Kristýna Jůzová Kotalová, 234 - Oddělení koncepce 
ochrany práv dětí a transformace služeb pro rodiny a děti 

 

 

Výsledek č. 2  kód: O 

Podklady pro vznik či úpravu metodických materiálů upravujících postupy pracovníků v přímé práci s 
cílovou skupinou, úprava podmínky poskytovaných služeb 

„Ostatní výsledky“ jsou takové výsledky, které nesplňují kritéria pro výše uvedené, přesně definované druhy výsledků. 
Mezi tyto výsledky patří také  poznatky   a  dovednosti  v  souladu  s  § 2  odst. 2,  písmeno  k)  zákona  o  podpoře  
výzkumu,  vývoje   a inovací, které se očekávají jako výsledky veřejné zakázky a které tvoří rovněž přínosy programu 
BETA2.. 

Výsledky výzkumu budou promítnuty do metodických doporučení, kde  budou upraveny či doplněny postupy 
pracovníků, kteří se věnují přímé práci s cílovou skupinou (dětské oběti domácího násilí). 

Koneční uživatelé a popis jejich práce s 
výsledkem 

Územní samosprávné celky a jejich pracovníci poskytující 
pomoc a podporu cílové skupině – aplikace postupů 
bude popsána v metodických doporučení, které budou 
využity při práci s cílovou skupinou. 
Realizátoři programů na pomoc cílové skupině – úprava 
podmínek poskytovaných služeb a postupů práce s 
cílovou skupinou tak, aby odpovídaly jejím potřebám, 
koordinace postupů s ostatními institucemi a 
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poskytovateli služeb s ohledem na zájmy, práva a 
potřeby dětské oběti DN. 
Ministerstvo práce a sociálních věcí - úpravy metodických 
doporučení. 

Předpokládaný způsob implementace  Aplikace nastavených postupů v praxi při přímé práci s 
cílovou skupinou a při koncepci programů a služeb na její 
podporu (promítnutí do vnitřních předpisů a metodik 
pracovišť v přímé práci s cílovou skupinou, do koncepce 
projektů a programů pomoci obětem DN a násilným 
osobám. 

Za užití a implementaci výsledku odpovídá v 
projektu 

Mgr. Martina Kučerová, 234 - Oddělení koncepce ochrany 
práv dětí a transformace služeb pro rodiny a děti 

Certifikaci zajistí Za zajištění implementace výsledku bude odpovědný 
konečný uživatel, tj., Mgr. Martina Kučerová 

Osoby participující na využití výsledku Mgr. Kristýna Jůzová Kotalová, 234 - Oddělení koncepce 
ochrany práv dětí a transformace služeb pro rodiny a děti 

 

Výchozí technické podmínky pro řešení projektu 

Žádné podmínky  

 

Výchozí netechnické podmínky pro řešení projektu 

 

Empirický (kombinovaný) výzkum: Do empirického (kombinovaného) výzkumu, za účelem 
zmapování stávající situace v nabídce služeb specializovaných na pomoc dětem ohroženým domácím 
násilím, bude zahrnuta celá ČR (14 krajů). 

 

Empirický výzkum ve vybraných zemích EU: Požadavkem v rámci této části výzkumu, bude 
komunikace s vybranými státy EU, případně prohlídka zahraničních služeb pro dětské oběti domácího 
násilí (s ohledem na situaci, možnosti komunikace na online platformách), nelze v této části čerpat 
pouze ze zahraničních (dokumentů) zdrojů. 

 

Evropské země pro Empirický výzkum ve vybraných zemích EU: Do výzkumu budou zapojeny 
alespoň čtyři země EU (Německo, Belgie, Švédsko, Nizozemsko). Pokud bude mít řešitel zájem 
vybrané země upravit nebo země přidat, je toto vítané. 
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Kraje ČR pro kvalitativní výzkum za účelem získání příkladů dobré praxe (případové studie), vč. 
geneze dobré zkušeností (inspirace celým kontextem): Kraje z nichž by měl být minimální počet 
účastníků kvalitativního výzkumu (Olomoucký kraj, Karlovarský kraj, Liberecký kraj a Moravskoslezský 
kraj). Je vítané, pokud řešitel zvolí více krajů. 

 

 

   
 
Otázky na řešitele: 

Žádné otázky  

  
 

Tento projektový rámec je pouze indikativní a nezávazný podklad pro jednací typy řízení. 
 
 
 


