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O co se jedná? 

 

• Práce vykonávaná dítětem mladším 18 let 

• Děti pracují na úkor svého vzdělání 

• Může/nemusí pobírat mzdu 

• Práce „jen“ v domácnosti, nebezpečné práce (stavby atd…) 

• 1 ze 7 dětí musí pracovat 



 

 

• Celkově 218 miliónů dětských pracovníků 

Největší podíl:  

• subsaharská Afrika 

• Mali (63% dětí) 

• Indie (12 mil. dětí!) 

• Jižní Amerika + Karibské oblasti - zlepšení 

Subsaharská 
Afrika 

Mali 







Příčiny dětské práce 

• Chudoba  

• Slabé zákony 

• Neschopnost chudých lidí vymáhat svá práva 

• Kulturní tradice 

• Negramotnost rodičů 

• Klimatické změny (povodně, sucha…) 

• Nemoci (berou dětem rodiče – živitele) 

• Migrace do měst (za sliby lepšího života) 



Typy dětské práce 

Práce v zemědělství 

 

• Práce na farmách (přerozdělování hnoje, péče o zvířata, sklizeň) 

• Řízení zemědělských strojů (pády pod traktor…) 

• Práce s agrochemikáliemi (otravy pesticidy,  chronické, reprodukční 
problémy, rakovina…) 

• 1 den na tabákové plantáži -> jako když vykouříte 50 cigaret najednou 

 



 

 

• Studie (2010) –   5-14 let /18 000 akutních otrav pesticidy 

• Rozvojové země 25% celosvětové výroby pesticidů, úmrtnost na 
otravy pesticidy 99% -> nedostatečné školení, špatná manipulace 

• Nedostatečná obuv a odění 

• Nedostatek pitné vody 

• PROČ děti? Jsou vysoké cca. jako rostliny -> detailní kontrola rostlin 

 



Práce v domácnosti 

• Vypadá neškodně, opak je pravdou 

• NEPATŘÍ mezi ekonomické aktivity -> neví se, co děti přesně 
vykonávají 

• Domácí pracovník pouze ten, kdo je vázán pracovním poměrem 

• Dívky cca. 60% (příprava na manželství) 

• Chlapci cca. 40% (nosiči dřeva a vody) 

 



 

 

 

• Nedostatek spánku, pití, jídla, odpočinku 

• Vykonávají práce, na které nemusí být psychicky/fyzicky připraveny 
(Péče o umírající, žehlení, nošení těžkých věcí, vaření) 

• Bangladéš – 70% dětských pracovníku zažilo bití (příliš pomalá práce) 

25% opakované týrání, sexuální zneužívání 

 



Práce v manufaktuře 

• Pracovně náročné, většina práce ručně 

• Více jak 12 hodin pracovní doba 

• Kolumbie, Bangladéš, Egypt – Koželužský průmysl, výroba textilu, 
oblečení, bot 

• Asie, severní Afrika, Blízký východ – výroba ručně vázaných koberců 
(velký byznys, levná pracovní síla -> zdravotní potíže), fyzické trestání,  
podobné podmínky i u šití fotbalových míčů… 



• Nábytkářský, automobilový a obuvnický průmysl -> častá manipulace s 
toxickými látkami (zmatenost, výpadky paměti, podrážděnost, špatná 
motorika…) 

 





Pouliční práce 

 

• Nosiči zboží, baviči, leštiči bot, žebráci, čističi aut… 

• Prohledávají skládky -> nalezené cennější věci prodávají 

• Práce na stavbě, výroba cihel 

• Špinavá, tvrdá a nebezpečná práce (vystavení zločinům) 

• Vydělané peníze slouží pro přežití rodiny 

• Slumy – chudé, obyvatelé tu žijí a pracují 

 

 



Nejhorší formy dětské práce 

• Otroctví, prodej, obchodování s dětmi, nucené práce v ozbrojených 
konfliktech 

• Nabízení dítěte k prostituci, pornografii 

• Použití dítěte k nezákonným činnostem (obchod s drogami, výroba 
drog) 

• Práce, které děti vystavuje zneužívání 

• Pod vodou, pod zemí, v nebezpečných výškách 

• Práce v nebezpečném prostředí 



• Práce obzvlášť obtížné (mnoho hodin, práce v noci) 

• Práce, které neumožňují návrat domů 

 

 

Přes 140 zemí okamžitě přijalo opatření k zákazu a eliminaci nejhorších 
forem dětské práce pro všechny děti pod 18 let. 



Nucené práce a otroctví 

• Asii a Pacifik- 17 mil. což je 56 %,  Afrika s 18 % a následuje Latinská 
Amerika a Karibik s 9 % 

• Otroctví se vyskytuje ve formě trvalého vlastnění nebo ovládání dítěte 
jinou osobou, či výměnou dítěte za peněžitou částku. Vlastník dítě 
využívá buď pro své účely nebo pronájem. 

Obchod s dětmi 

• Mezinárodní organizovaný zločin a zločin proti lidskosti 

• „Obchodování s lidmi podle Úmluvy o nadnárodním organizovaném 
zločinu znamená „najímání, přepravu, převoz, přechovávání nebo 
přijetí osob za účelem zneužívání za pomoci hrozby, použití síly nebo 
jiných forem donucení, za pomoci únosu, podvodu, uvedení v omyl 
nebo zneužití moci či stavu bezbrannosti nebo pomocí předání nebo 
přijetí plateb či výhod, a to za účelem získání souhlasu osoby mající 
kontrolu nad jinou osobou“  



• Profese často zapojené do obchodu s dětmi:celníci, úředníci, kapitáni 
mezinárodních lodí, řidič -> Je to pro ně finančně velmi výnosná 
činnost 

Vojenští pracovníci 

• Děti jsou zapojeny buď únosem, nebo se k vojenské skupině připojí 
např. proto, aby se vymanily z chudoby (ostatní je motivují, 
náboženská víra…) 

• Především chlapci, dívky pouze kuchařky nebo sexuální otrokyně 

• Děti využívány jako sebevražední atentátníci 

• Konflikt Demokratická republika Kongo (2012) – cca 600 dětí vtaženo 
do konfliktu, zabito, znásilněno (dívky 5-17 let) 



Sexuální zneužívání 

• 12 000 dívek je v Nepálu každoročně vtaženo do komerčního 
sexuálního zneužívání 

• Nakažení HIV/AIDS 

• Ne pouze dívky, bohatí turisté vyhledávají i chlapce 

• Zamezení- zaměřit se na platící turisty -> mezinárodně je potrestat 

Obchod s drogami 

• Vynuceno dospělými (rodina…), drogová závislost od nízkého věku 

• Činnost, která vynáší 

• Konflikty s policií, častá změna pobytu 

 















Jak lze situaci zlepšit? 

• Zlepšit pracovní podmínky a míru vzdělání -> vymýtit extrémní 
chudobu 

• Snažit se změnit kulturní zvyklosti (dívky nejsou jen pro práci doma -> 
musí být také vzdělané) 

• Zpřísnit, rozšířit zákony (větší sankce) 

• Můžeme se zapojovat do kampaní proti dětské práci 

• Kupovat Fair Trade výrobky /lokální výrobky… 

 







Zdroje 

• https://www.google.cz/search?q=fair+trade&source=lnms&tbm=isch
&sa=X&ved=0ahUKEwj_wonW9enZAhWMDsAKHTZcDDgQ_AUICigB&
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• https://www.google.cz/search?biw=1517&bih=681&tbm=isch&sa=1&
ei=gg6oWoWvNND2gQb29oSgBA&q=mapy&oq=mapy&gs_l=psy-
ab.3..0l10.2402610.2404112.0.2404339.4.3.0.1.1.0.138.360.0j3.3.0...
.0...1c.1.64.psy-ab..0.4.374...0i67k1.0.Wa7jfjev_7U 
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• http://www.rozvojovka.cz/clanky/1007-svet-bez-detske-prace-na-dosah.htm 

• http://www.rozvojovka.cz/clanky/1179-priciny-a-dusledky-detske-prace.htm 

• http://slideplayer.cz/slide/2029889/ 

• file:///C:/Users/barbora/Downloads/zaverecna_prace.pdf 

• http://www.rozvojovka.cz/download/docs/387_detska-prace-priciny-souvislosti-
dusledky-a-reseni.pdf 

• http://www.rozvojovka.cz/problem-detske-prace 

• file:///C:/Users/barbora/Downloads/BPTX_2012_1_11310_0_318443_0_132250.pdf 

• http://www.stopdetskepraci.cz/odkazy/ 

• http://www.rozvojovka.cz/download/docs/10_detska-prace.pdf 
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