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Úvod 

 

       

       Ústavní výchova z nejr�zn�jších hledisek se v poslední dob� zásluhou médií 

op�t stává p�edm�tem zejména kritického zájmu nejširší ve�ejnosti. V sou�asnosti 

zejména v souvislosti se vzr�stající delikvencí mládeže je t�eba hledat nové formy 

pé�e o problémové d�ti, u nichž z nejr�zn�jších d�vod� rodina neplní své základní 

funkce. V anamnézách mladých lidí, kte�í se dostávají do výchovného ústavu se 

opakovan� objevují ur�ité charakteristiky jejich osobnosti, ale i jejich nejužšího 

sociálního prost�edí. Jedná se v�tšinou o d�ti, které m�ly již od nejútlejšího v�ku 

ztížené podmínky vývoje a� již z pohledu d�di�né zát�že, �i z úhlu problematického 

výchovného p�sobení. Tématem stále �ast�jší diskuse se v posledních letech stává 

vedle drogové závislosti zejména širší spektrum sociáln� podmín�ných pr�jev� 

rizikového chování jako je zvýšená agresivita mládeže, projevy rasové 

nesnášenlivosti, patologické hrá�ství (gambling), �i projevy šikanování ve školských 

za�ízeních. V tomto smyslu sílí pot�eba zm�nit teoretický a v�decký p�ístup 

k problematice rizikového chování a prohloubit poznatky o lidském chování, 

motivaci a kontrole.  

       

Jsou zm�ny, k nimž dochází v posledních letech v pé�i o tyto jedince ú�elné  

ve smyslu nápravy jejich porušeného vývoje? Poskytuje výchovný ústav t�mto 

mladým lidem opravdu to, co pot�ebují do své budoucnosti? Které vnit�ní a vn�jší 

podmínky rozvoje osobnosti u mladého �lov�ka ur�ují jeho úsp�šnost p�i zapojení do 

spole�nosti a do jaké míry? 

 

Bezesporu klí�ový význam ve vývoji mladého �lov�ka má prevence 

patologických jev�, podpora rodiny a v�asná výchova k odpov�dnému rodi�ovství. 

Této oblasti se nejen v poslední dob� v�nuje mnoho odborné pozornosti. Proto se 

v první �ásti své rigorózní práce chci zam��it na rozbor osobnostních charakteristik, 

rodinného prost�edí a vrstevnických vztah� u dívek ve výchovném ústavu a tyto 

poznatky potom konfrontovat s obdobnými údaji získanými na kontrolní skupin� 

mládeže bez tzv. poruch chování, ale hlavním cílem této práce je nástin možných 
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cest k náprav� tohoto narušeného vývoje ješt� i v problematické fázi pozdní 

adolescence v podmínkách výchovného ústavu.   

 

V úvahách o této problematice vycházím ze svých zkušeností získaných p�ibližn� 

patnáctiletou praxí ve výchovném ústavu, jako kontrolní skupinu pro výzkumnou 

�ást této práce jsem zvolila dívky srovnatelného v�ku ze st�edního odborného 

u�ilišt�. 
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1.  Socializace 

 
Vývoj lidského jedince je kontinuálním procesem od období nitrod�ložního p�es 

porod až do dosp�losti. V širším slova smyslu lze pod pojem vývoj zahrnout i celé 

období dosp�losti a stá�í. Vývoj ve smyslu  socializace bývá �asto charakterizován 

jako p�echod od biologické bytosti, jíž je novorozenec, v bytost sociální, kterou je 

dosp�lý �lov�k. V této souvislosti lze hovo�it o vývoji osobnosti každého jedince. 

Vývoj jedince spo�ívá p�edevším v jeho socializaci, „tj. jeho za�le�ování do 

spole�nosti, do spole�enských vztah� nejd�íve v rodin� a pak ve stále širších 

skupinách, jejichž �lenem se – a� už v�dom� �i nev�dom� – stává.“ (�í�an, 1975, str. 

255)  Osobnost je u �lov�ka výsledkem utvá�ení specificky lidské formy organizace 

a fungování psychiky. S p�ibývajícím v�kem se už od d�tství zvýraz�uje 

individualita osobnosti zejména v závislosti na primární socializaci v rámci rodiny 

(Nakone�ný 1993).  

Vývoj osobnosti lze periodizovat podle Eriksonovy klasické teorie biosociáln� 

determinovaných vývojových úkol�, jejichž zvládáním osobnost roste. Prvním 

vývojovým stádiem je v této teorii d�v�ra – nezíská-li dít� v útlém d�tství tento pro 

další vývoj nejd�ležit�jší pocit bezpe�í a nad�je, je ohroženo t�žkými poruchami. 

Druhá fáze (zhruba batolecí v�k) je charakterizována autonomií ve smyslu ovládání 

vlastního t�la a psychických proces�. Následuje období nacházení iniciativy 

(odpovídá zhruba p�edškolnímu v�ku), kdy se dít� u�í pronikáním do nového 

prostoru poznávat sv�t, dále pak stadium tzv. snaživé píle (mladší školní v�k), kdy si  

osvojuje vztah ke sv�tu práce. Nastupující dlouhé období (až do zhruba 20. roku 

života) ozna�uje Erikson jako stadium identity, dále �asto rozd�lované na stadium 

sociální identity (spo�ívající ve ztotožn�ní se se skupinou vrstevník� a nalezení 

místa mezi nimi) a následné nacházení osobní identity, kdy výsledkem má být 

osvojení zralého pohledu na vlastní osobu a na nejbližší okolí. (�í�an, 1990). 

Socializace jedince probíhá vytvá�ením sociálních interakcí, které jako vzájemné 

p�sobení jednoho �lov�ka na druhého mají „klí�ový význam pro vytvo�ení 

základních lidských charakteristik, jako je v�domí sebe sama, myšlení, �e�, 

prožívání, sebehodnocení atd.“(Komárková, Slam�ník, Výrost 2001). 
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Pojem resocializace,  reedukace  
           
         Termínem reedukace ozna�ujeme souhrn pedagogických postup�, jejichž 

cílem je resocializace a vychází z latinského reeducatio, p�evýchova. Názory, zda je 

užívání pojmu reedukace v práci s obtížn� vychovatelnou mládeží oprávn�né, nejsou 

jednozna�né. V sou�asné dob� se více zastává názor, že i u této mládeže se jedná o 

vytvá�ení nových znalostí, dovedností apod., jakož i o vytvá�ení nových vlastností, o 

rozvíjení citové a volní sféry osobnosti atd., že tedy jde o b�žnou výchovnou práci, 

tedy edukaci. (Švancar,Buriánová, 1988) Tento názor odráží i název základního 

pedagogického dokumentu p�i práci s mládeží v ústavu, Individuální výchovn� 

vzd�lávací plán, oproti d�ív�jšímu Plánu p�evýchovy. Pojem reedukace je oprávn�ný 

v oblasti, kde se jedná o opravu porušených vztah� a nesprávných postoj�, nap�. 

snažíme-li se odstra�ovat  �asto se vyskytující negativismus, tedy zcela nepochybn� 

o nápravu chyb, k nimž v dosavadní výchov� došlo. Je nutné si uv�domit, že efekt 

p�evýchovy je obtížn�ji m��itelný a hodnotitelný než efekt výchovy. Výchova má 

totiž pom�rn� p�esn� stanovené podmínky, za kterých je možné ji pokládat za 

úsp�šnou – efektivní. V poslední dob� však vznikají pedagogicko – psychologické 

nástroje i pro možnost hodnocení reedukace ve školském za�ízení. Každý úsp�ch 

reedukace je svým zp�sobem krokem k resocializaci, nebo chceme-li další 

socializaci jedince. 
  Resocializaci lze také chápat jako sociologický koncept pojednávající o 

procesu mentálního a emo�ního „p�eu�ení“ jedince tak, že je schopen žít v prost�edí 

jiném, než na které je zvyklý. (Answer Corporation, 2006)  Resocializace se také 

�asto vztahuje k procesu eliminace minulých vzorc� chování a akceptace nových 

jako sou�ást zm�n  v život� jedince. Toto se d�je b�hem životního cyklu jedince. 

M�že být intenzivní zkušeností, jež je spojena v minulosti se zážitkem ostrého 

životního zlomu a objevuje se pot�eba u�it se a být schopen radikáln� odlišit normy a 

hodnoty. (Wikipedia, 2006)  Pod pojmem resocializace m�žeme také rozum�t zp�tné 

za�len�ní do sociální skladby. P�edpokládá se, že jedinec byl p�ed svým uv�zn�ním 

socializován. Avšak mnoho mladých lidí bude nejprve trestáno, protože nejsou 

socializovaní a to proto, že vyrostli v prost�edí mimo platné normy. (Lexikon 

Sociologicus, 2006) 
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1.1.  Socializace v období  adolescence 
 

Jedním z nejvýznamn�jších období rozvoje socializace je období adolescence. 

Termín adolescence je odvozen z latinského slovesa adolescere (dor�stat, dospívat, 

mohutn�t). Jako ozna�ení ur�ité životní etapy v život� �lov�ka byl poprvé použit 

v 15. století (Muuss, 1989 in Macek, 2003). V evropské psychologii se adolescence 

tradi�n� odd�lovala od období pubescence, �esky dospívání, které ozna�uje období 

11 – 15 let a je dále ješt� vnit�n� diferencováno na prepubertu a pubertu (Langmeier, 

1983). Adolescence, �esky mládí, pak zahrnuje období od 15 do 20 (22) let. Po�átek 

je spojován s plnou reproduk�ní zralostí, po ukon�ení období nabývají na významu 

psychologická kritéria jako dosažení osobní autonomie, p�ípadn� sociologická – role 

dosp�lého a získání profesní kvalifikace a s ní spojená autonomie sociální. 

        

P�esto je t�eba zmínit i periodizaci rozší�enou p�edevším na americkém 

kontinent� a postupn� stále více používanou celosv�tov�, kdy se adolescencí 

ozna�uje celé období mezi d�tstvím a dosp�lostí. Toto pojetí více odráží skute�nost, 

že ve vysp�lých industriálních zemích probíhají paraleln� n�které procesy ve vývoji 

jedince, které adolescenci prodlužují. Jedná se o zrychlení pohlavního dospívání 

(sekulární akcelerace) až na po�átek druhého decennia a sou�asn� o prodlužování 

„p�ípravy na dosp�lost“ formou vzd�lávání (Macek 2003). Všeobecn� dnes platí, že 

je ú�elné toto období vnit�n� diferencovat na t�i fáze: 

          a) �asnou adolescenci - v období 10(11) – 13 let 

          b) st�ední adolescenci - v dob� zhruba od 14 do 16 let 

c) pozdní adolescenci - od 17 do 20 let, p�ípadn� i mnohem pozd�ji. 

 

Základní psychosociální charakteristikou adolescence je podle Macka (2003) 

nevyhnutelný a dramatický st�et protikladných tendencí v �lov�ku, charakteristický 

idealismem, plný nekontrolovaného vyjad�ování emocí a revoltou proti všemu 

„starému“. Teorie adolescence, mající své ko�eny v psychoanalýze, sdílí n�které 

podobné znaky, hlavn� ur�itou biologicky podmín�nou sekven�nost ve vývoji a také 

pojetí ur�ité vnit�ní konfliktnosti jako podstatného rysu adolescentního vývoje. 
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Charakteristiky jako rozkolísané sebev�domí, pocity nep�ijetí, odmítání a 

neporozum�ní vedou k subjektivn� prožívané osam�losti. Hledání a nalézání sebe, 

utvá�ení identity a individuální zrání je provázeno vnit�ní inkongruencí zejména 

sociáln�komunika�ní povahy (rozpory s rodi�i, vrstevníky, u�iteli, typická je dále 

v�tší diskrepance mezi reálným a ideálním „já“, z  které vyplývá subjektivní 

nespokojenost se sebou (Vym�tal, Rezková, 2001).  D�ležitým rysem je podle 

Švancary (1975) osvobození adolescenta ze závislosti na rodi�ích. Nov�jší p�ístupy 

ke studiu tohoto období však ukazují, že pr�b�h adolescence nemusí být vždy a za 

každých okolností tak dramatický a konfliktní. „Pr�b�h dospívání je velmi závislý na 

specifických kulturních a spole�enských podmínkách, tj. na hodnotách, tradicích a 

normách konkrétní spole�nosti, konkrétní komunity a na stylu rodinného života… 

„Sou�asní adolescenti �ast�ji vypovídají, že si se svými rodi�i rozumí, než že se 

s nimi dostávají do konflikt�. Dospívající, kte�í zmi�ují konflikty a spory s rodi�i, je 

�asto m�li už v d�tství.“ (Macek, 2003, str. 15). P�estože tedy pro sou�asné kulturní a 

spole�enské podmínky v Evrop� není „bou�e a vzdor“ obecnou charakteristikou 

adolescence a její problematický a konfliktní pr�b�h je spíše determinován 

osobnostními a situa�ními faktory, zvyšuje se procento chlapc� a dívek, kte�í jsou 

v adolescenci vystaveni tzv. rizikovým okolnostem vývoje (z hlediska zdraví, 

výchovy, kriminality atd.) a kte�í zažívají subjektivní obtíže (Petersen, 1988 in 

Macek, 2003). „Je – li adolescence �asem experimentování a vymezování hranic, 

vyplývá z toho, že adolescenti mají tendenci zkoušet i nap�. drogy…konkrétní 

osobnostní charakteristiky pozorovatelné už v mladším v�ku však mohou pom�rn� 

spolehliv� ukazovat na pozd�jší zvýšené riziko prodrogového chování..“(Kaplan, 

1991, str. 564). 

 
 

1.2  �initelé socializace 
 

�initeli socializace mohou být jednotlivci, skupiny nebo organizace. Socializa�ní 

p�sobení všech �initel� m�že být zám�rné i nezám�rné. Jako zám�rné socializa�ní 

p�sobení jednotlivce m�žeme vid�t výchovné p�sobení jednoho z rodi��. Naopak 

nezám�rná socializace vyvolaná jednotlivcem m�že vzniknout v p�ípad� obdivu a 

napodobování u�itele. Nezám�rné p�sobení skupin nebo organizací je nap�íklad  
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p�sobení �len� party. O zám�rnou socializaci usiluje škola jako jedna z mnoha 

institucí, které nás od d�tství provázejí.  

Dále m�žeme socializa�ní p�sobení rozlišit na pozitivní a negativní.  Pozitivní 

socializaci vyvolanou jednotlivcem pozorujeme v p�ípad�, kdy dít� obdivuje 

úsp�šného sportovce. Negativn� socializa�n� p�sobí na dít� nap�íklad kamarád 

experimentující s drogami. Pozitivn� p�sobící skupina m�že být oddíl skaut�, 

kdežto negativní socializaci vyvolává kontakt se skupinou neonacist�. 

Mezi nejd�ležit�jší socializa�ní �initele pat�í rodina, vrstevníci, škola a média. 

Všechny socializa�ní vlivy vytvá�ejí �asto protikladné socializa�ní tlaky.  

 Vlivy zevního prost�edí p�sobí na jedince ve velkém po�tu, u r�zných lidí mají 

r�zný význam, �asto se jejich vlivy mohou s�ítat, p�sobí jak jednorázov� tak 

dlouhodob�.    

       

           1.2.1.  Rodina 
 

 Rodina je primárním �initelem socializace v raném d�tství. Jedná se o tradi�ní 

spole�enství osob, objevující se v každé kultu�e. V rodin� je vytvá�ena základní 

charakteristika duševního života jedince. Rodina také p�sobí jako prost�edník mezi 

jedincem a spole�ností. Již od narození ovliv�uje vývoj jedince, vytvá�í citové 

vazby. Jedinec v prost�edí rodiny získává základní stupnici hodnot. „Interakce 

s rodi�i jsou prvotními a nejtrvalejšími sociálními kontakty, do nichž d�ti vstupují. 

�iny, postoje a hodnoty rodi�� sd�lované d�tem také slouží jako spole�enský rámec, 

kolem kterého si dít� uspo�ádá další chápání norem spole�enského chování“ 

(Hetherington, Parke, 1988, str. 401). Rodina uspokojuje biologické pot�eby dít�te, 

zajiš�uje podmínky pro jeho r�st a vývoj, p�ipravuje jej na p�ijetí rolí a vzorc� 

jednání. (Jedli�ka a kol., 2004). Tak jako existují pot�eby biologické, jsou i základní 

pot�eby psychické, které jsou uspokojovány ve funk�ní rodin�. Jedná se o pot�ebu: 

 1. ur�itého množství, prom�nlivosti a kvality vn�jších podn�t�. 

 2. ur�ité stálosti, �ádu a smyslu v podn�tech, tj. smysluplného sv�ta. 

 3. prvotních emocionálních a sociálních vztah�, tj. vztah� k osob� matky 

 4. spole�enského uplatn�ní a spole�enské hodnoty 

 5. otev�ené budoucnosti nebo životní perspektivy  (Mat�j�ek, 1992). 
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         Velký význam pro úsp�šnou socializaci má také to, zda a jak rodina plní své 

funkce. Ve funkci biologicko reproduk�ní m�že být poruchou, pokud rodina 

nem�že mít dít�, pokud se narodí dít� s postižením, nebo se dít� narodí p�íliš 

mladým rodi��m. Porucha ekonomicko zabezpe�ovací funkce m�že mít za následek 

nap�íklad to, že se pro d�ti stane krádež b�žnou normou. Funkce emocionální je 

jedna z nejd�ležit�jších funkcí a p�i její poruše vzniká citová deprivace, která m�že 

vyústit v narušení celého procesu socializace. Funkce výchovná m�že být ohrožena 

v procesu socializace v p�ípad�, pokud se rodi�e nemohou o dít� starat, pokud se o n� 

starat nedovedou nebo necht�jí.   (Kuja a kol., 1989)   

 

 Vliv na socializaci  má výchovný styl v rodin�, samotný p�íklad rodi�� (nebo� 

rodi�e socializují své d�ti dle toho co sami prožívají),  konstelace rodiny, stabilita 

rodiny,  vztah matky a dít�te, nebo� „tento vztah je velkou citovou investicí  a na 

jeho základ� se poté za�ínají odvíjet složité procesy sociálního u�ení.“ (Mucha, 

2001, s. 119) 

 V sou�asné dob� se dostává do pop�edí otázka kvality rodinného prost�edí 

odlišení „dobré“ a „špatné“ rodiny. Kritéria zdaleka nejsou jednozna�ná. Jak se 

prohlubuje vnímavost spole�nosti k odlišnosti kulturních zvyklostí a norem, 

problematizuje se samoz�ejmé up�ednost�ování hodnot a hledisek majoritní 

spole�nosti (Gjuri�ová a kol. 2000). Proto je vedle popisu v�tšinové st�edoevropské 

rodiny  nutné zmínit také charakteristiku rodiny minoritní, tedy p�evážn� Rómské, 

nebo� tento rodinný systém funguje na odlišných principech a práv� �lenové této 

minoritní spole�nosti tvo�í v resocializa�ních za�ízeních po�etn� nezanedbatelnou 

�ást klient�.  

 Rómská rodina má pro své �leny význam jako základní sociální jednotka 

zabezpe�ující reprodukci,  výchovu, ochranu a stabilitu. Tato rodina musí být brána 

jako celek, který v��i spole�nosti vystupuje jednotn�. Významná je zde sociální 

solidarita. Jedinec nez�stává nikdy sám, je sou�ástí spleti intenzivních vztah�. 

Vylou�ení ze spole�enství je pro jedince psychickou smrtí. Všichni �lenové rodiny 

jsou ve stálém psychickém a fyzickém kontaktu. Dít� je velmi brzo samostatné a žije 

ve vzájemné úct� s dosp�lými. Iniciativa d�tí je hodnocena kladn�, trest� se užívá 

minimáln�, ke zneužívání tém�� nedochází. (Balvín, 2004) D�ti vyr�stající v tomto 

prost�edí jsou velmi dob�e socializovány pro život práv� v této komunit�, problém 

ale nastává v kontaktu s majoritní spole�ností, které má jiné normy.    



                                                                                         
 

14 

       

Rodinné prost�edí lze tedy vy�lenit jako d�ležitou �ást celkového životního 

prost�edí jedince. Rodinné vlivy jsou ale do ur�ité míry podmín�ny d�di�ností, 

protože se realizují prost�ednictvím vrozených dispozic rodi�� a jejich dosaženého 

vzd�lání. Odd�lit vlivy d�di�nosti od vliv� prost�edí je velmi nesnadné. (Máchová, 

1974) Jako p�íklad m�že posloužit poznatek, že existují rodiny se sklonem k týrání, 

který se zdánliv� p�enáší z generace na generaci. Týrající rodi�e udávají ze svého 

d�tství chlad a nezájem ze strany rodi�� a zvýšený výskyt t�lesných trest� 

(Matoušek, 1993). 

       Nelze nezmínit vliv p�ípadného rozvodu rodi�� na vývoj osobnosti dít�te. 

Po�et rozvod� trvale stoupá a jsou �ásti velkých m�st, kde je po�et rozvedených 

manželství blízký polovin�. „Pr�m�rné trvání manželství nedosahuje ani deseti let a 

vztahy nesezdaných pár� trvají ješt� kratší dobu. V d�sledku toho existuje vysoký 

podíl d�tí, které prožívají rozchod rodi��“ (Smith, 2004). Považuje se za 

samoz�ejmé, že d�ti z rozvedených manželství trpí v�tším po�tem poruch citového 

života i chování, než d�ti z manželství, která se nerozvedla (Drtilová, Koukolík, 

1994). Dlouholeté zkušenosti výchovných pracovník� v prost�edí výchovného ústavu 

nazna�ují, že dívek vychovávaných v úplné p�vodní rodin� se vyskytuje v ústavní 

výchov� velmi nízké procento. Tento poznatek potvrzuje i výzkum pozdních 

následk� psychické deprivace a subdeprivace, který zjistil, že d�ti vychovávané 

dlouhodob� v ústavním za�ízení vykazují i v pozd�jším v�ku pom�rn� nejvíce 

odchylek od b�žné normy, pokud jde o vývoj osobnosti a spole�enské uplatn�ní. 

Tento nález platí, i když je brána v úvahu z�ejmá nižší intelektová kapacita, s níž tyto 

d�ti do života vstupovaly. (Mat�j�ek a kol.1996).     

              Dnešní rodina je jiná než v dobách našich rodi��. Stala se tzv. rodinou 

nukleární. Pokud si v rodin� lidé nerozum�jí, je to dnes daleko závažn�jší než 

v d�ív�jších generacích a rodina se snadn�ji rozpadá. Tak jsou d�ti postaveny do 

složitých životních situací, ztrácejí pocit životní jistoty. D�ti vychovávané jedním 

biologickým a druhým nevlastním rodi�em tvo�í další velkou skupinu. Bohužel se 

�asto stává, že po vy�ešení po�áte�ních obtíží se rozpadá i nová rodina. Pro dít� je to 

krajn� svízelná situace, která jej znejis�uje a posiluje ned�v�ru k dosp�lým. 

Nedostatek jistoty v d�tství provází pak jedince až do dosp�losti, komplikuje jeho 

socializaci a zvyšuje úzkost a obavy ze zvládání vlastních rodi�ovských  a 

partnerských rolí (Smith, 2004).      
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      J. �áp uvádí, že výzkum 1405 dospívajících �eských d�tí ve v�ku 15-17 let 

zjistil zajímavé souvislosti mezi n�kterými osobnostními rysy dospívajících a typem 

jejich výchovy. Významné vztahy mezi mírou úzkostnosti, resp. vyrovnanosti, a 

emo�ním vztahem k dít�ti v rodin� se shodují s obecn� p�ijímaným názorem, podle 

kterého rodi�ovská láska a její p�ípadný nedostatek podstatn� ovliv�ují vývoj 

osobnosti dít�te, zvlášt� míru jeho emo�ní stability. Ukázalo se, že úzkostné 

dospívající d�ti zažívaly �ast�ji výchovu s p�evahou záporných emo�ních vztah�. 

Naopak vyrovnané d�ti pocházely z rodin s kladným emo�ním vztahem a 

direktivn�jší �i st�edn� direktivní výchovou. Spole�ensky otev�en�jší byly d�ti 

z liberáln�jších rodin, tedy z rodin s nižšími požadavky a s nižším stupn�m kontroly, 

naopak vyšší míra direktivity �i chladn�jší emo�ní vztah míru otev�enosti zna�n� 

snižovaly. Také míra poslušnosti d�tí rostla s mírou direktivity rodinného modelu. Za 

nejlepší model se z hlediska výzkumu dá považovat výchovné �ízení se st�ední mírou 

direktivity a kladnými emo�ními vztahy mezi rodi�i a d�tmi, naopak za nejhorší 

eventualitu lze považovat rozporné výchovné �ízení se záporným emo�ním vztahem 

ze strany rodi��. (�áp 1990). V poslední dob� za�íná být problémem spíše ústup 

direktivity ve výchov� nejen rodinné, ale i institucionální  Lze konstatovat celkovou 

nevýhodnost volné výchovy, kdy dít� sice není vystavováno frustraci obavami 

z rodi�e a jeho reakcí, sou�asn� se však zvyšuje jeho expanzivita, konflikty 

s autoritami všeho druhu a znemož�uje se proces zvnit�n�ní spole�enských pravidel. 

 

Vliv rodiny na proces socializace jedince vrcholí v období adolescence nutností 

p�ibližn� kolem 20. roku v�ku se od rodiny odpoutat  pomocí zrušení idealizace 

rodi�ovských postav. I když se adolescent od rodi�� odlu�uje, zárove� je nadále 

pot�ebuje. „Na místo osobní matky a osobního otce mohou v adolescenci vstoupit do 

hry také nadosobní otcové a matky, které známe z náboženství…. �lov�k v tomto 

životním údobí klade náboženské otázky velmi absolutn�…, protože prochází krizí 

identity, hledá orientaci.“ (Kast, 2004, str. 75) 
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1.2.2. Vrstevnická skupina 
 

 „Silný formativní vliv sociálních skupin na jedince je dán – obecn� 

formulováno – spole�enskou podstatou �lov�ka. Sociální skupiny umož�ují jedinci 

uspokojovat d�ležité pot�eby.“ (�áp,1993, str.286) Vrstevnické vztahy jsou odlišné 

od vztah� s dosp�lými. Jsou rovnocenné, nejsou ovládány rozdíly ve statutu, není zde 

o�ekávání poslušnosti od druhého dít�te a dít� také nepot�ebuje své vrstevníky 

v takové mí�e jako pot�ebuje své rodi�e. Mezi vrstevníky zažívá jedinec také své 

první vážn�jší konflikty. (Jedli�ka a kol., 2004) Chování vrstevník� ve skupin� je 

také zdrojem standard� chování – ovliv�uje významn� procesy rozhodování 

v b�žných životních situacích, projevuje se výrazná vrstevnická konformita. Velký 

význam pro sociální vývoj má pro mladého �lov�ka také rozvíjení p�átelských 

vztah�. U dívek lze pozorovat v�tší sklon k blízkému p�átelství, p�átelství chlapc� je 

více kolektivní, založené hlavn� zpo�átku na spole�ných aktivitách a zájmech 

(Macek, 2003). „Erotické vztahy, které mají v adolescenci ostrý start, se u v�tšiny 

dospívajících záhy spojují se sexuálním chováním. Nov�jší výzkumy ukazují, že 

adolescenti ve stále v�tší mí�e p�ekonávají tradi�ní stereotypy o mužském a ženském 

chování, partnerské role chlapc� a dívek se sbližují. I když se v�k prvního 

pohlavního styku celkov� snížil, p�ístup dospívajících k sexualit� je stále v�tší m�rou 

diferencovaný a závislý na celkovém životním stylu a hodnotové orientaci“ (Macek, 

2003, str.81).     

 Význam vrstevník� vzr�stá v adolescenci. Proces socializace je zde ovlivn�n 

mimo jiné tím, jakou referen�ní skupinu si jedinec zvolí. Referen�ní skupina je ta 

skupina, do které jedinec pat�í nebo by do ní rád pat�il. Tato skupina má na jedince 

vliv a� už k ní fakticky náleží, �i ne.  Pokud se jedinec stane jejím �lenem, zvýší se 

jeho osobní status a sebehodnocení, ochotn� se zapojuje do všech aktivit a je velmi 

ovlivnitelný (pro svou skupinu ud�lá cokoli). Skupina je pro jedince standardem 

hodnocení vlastního chování, postoj�,cíl�, ambicí atd. Jedinec m�že mít k ur�ité 

referen�ní skupin� kladný vztah, i když jeho �lenská skupina tento postoj nesdílí. 

Jedinec se m�že stát �lenem referen�ní skupiny pokud se jedná o otev�enou skupinu. 

Pokud jde o skupinu uzav�enou a jedinec se nem�že stát jejím �lenem, m�že dojít 

k vylou�ení z vlastní �lenské skupiny a k sociálnímu vyko�en�ní. (Ma�íková a kol. 
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1996) Ve vrstevnické skupin�, stejn� jako v jiných skupinách, se vytvá�í systém 

skupinových sociálních norem. Skupinové normy obsahují: žádoucí a zavrhované 

zp�soby chování, kritéria pro hodnocení konkrétních forem chování a jednání a také 

p�ípadné sankce za nedodržování t�chto norem. Skupinové normy zejména u 

vrstevnické skupiny nemusejí být vždy v souladu s celospole�enskými normami. 

Jedinec tím více podléhá skupinovým normám, �ím je skupina pro n�ho atraktivn�jší 

a autoritativn�jší, �ím je v�tší možnost skupinových sankcí a �ím více je jedinec 

p�esv�d�en, že skupina jedná adekvátn� a správn�. (Kohoutek, 2001)    

           Zp�sob sebehodnocení adolescenta tedy do zna�né míry závisí na tom, zda je 

jedinec akceptován specifickou skupinou, nikoli školou a jinými širšími 

spole�enskými celky. (Jedli�ka a kol., 2004). „Adolescenti n�kdy obtížn� rozlišují 

mezi vlastními myšlenkami a myšlenkami ostatních, což vede k ur�ité sebest�ednosti, 

ze které vychází i pocit domn�lého publika – pro sebehodnocení problematický 

pocit, že je všichni pozorují“ (Kaplan, 1991, str.595). 

            

       Vrstevnické skupiny se svým vlivem na socializaci jedince se úzce vážou ke 

zp�sobu trávení volného �asu. U adolescent� se setkáváme s t�mito okruhy problém� 

volného �asu (podle �ápa 1993): 

- zna�n� široké a p�itom povrchní zájmy – naproti tomu zna�ná jednostrannost 

zájm� 

- problém nedostatku hodnotn�jší a trvalejší zájmové �innosti – z „nudy“ se pak 

mladý �lov�k snáze stává �lenem party delikvent�, nebo uživatel� drog 

- �astý problém preferování pasivních zp�sob� trávení volného �asu 

- neshody mezi p�áním v�novat se ur�ité �innosti a skute�nou realizací 

 

Podle výsledk� výzkumu (Rotterová, �áp,1976 in �áp, 1993) záleží podstatnou 

m�rou na osobách nejbližšího spole�enského prost�edí adolescenta (rodi�ích, 

u�itelích apod.), na jejich vlastním zp�sobu využívání volného �asu, spole�ných 

�innostech a postojích, nakolik bude mladý �lov�k hodnotn� trávit sv�j volný �as a 

do jakých vrstevnických skupin se p�i tom zapojí. 
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1.2.3.  Škola 
 

 „Škola je bezpochyby velice silnou socializa�ní institucí. Je jedním ze 

základních �initel� p�izp�sobující nastupující generace sociálním pom�r�m.“ (Kraus, 

1999, str. 106)  Školní prost�edí je pro dít� na rozdíl od rodiny neosobní a vyžaduje 

pln�ní úkol�, dodržování ur�itého �ádu, omezuje dít� ve volném pohybu a 

�innostech. U�í dít� p�edevším v po�átcích školní docházky sebeovládání, 

soust�ed�ní pozornosti, dodržování pravidel, spolupráci se skupinou, u�í ho p�ijímat 

hodnocení, vyrovnávat se s názorem skupiny a nést d�sledky za porušení pravidel. 

Škola podle požadavk� spole�nosti zprost�edkovává žák�m p�ijetí obecn� závazných 

hodnot a norem dané spole�nosti. Ve škole jsou uplat�ovány tzv. formální normy, 

kterými spole�nost stanovuje p�edstavy o výchovných a vzd�lávacích cílech a dále 

také normy a hodnoty neformální, které se vytvá�ejí p�ímo ve školní t�íd� jako 

výraz svébytnosti skupiny. Do zna�né míry tyto normy závisejí na sociálním klimatu 

t�ídy. Mohou se jimi stát i nap�. módní trendy v odívání, hudb� apod. (Výrost, 

Slam�ník, 1998).  

 

      Škola p�sobí na socializaci jedince podle �ápa (1993) n�kolika zp�soby:  

a) �innostmi (hra, �innost u�ební, pracovní, zájmové) a jejich uspo�ádáním 

v pr�b�hu dne, týdne roku – režimem 

b) výchovou –  prost�ednictvím r�zných výchovných metod  

c) p�sobením osobnosti u�itele  

 

Ur�itá vlastnost se vyvíjí formuje vykonáváním takových �inností, které kladou 

požadavky práv� na tuto vlastnost. Tak nap�. se formují: 

- senzomotorické dovednosti a schopnosti: v pohybových hrách, p�i 

fyzické práci, p�i technických zájmových �innostech 

- intelektové dovednosti a schopnosti, poznávací procesy: ve stolních 

hrách, u�ebních �innostech, v zájmových �innostech kulturních a 

studijních 

- sociální dovednosti: v kolektivních sportech, v zájmových �innostech 

nap�. v kroužku, dyád� nebo malé skupin� 
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- estetické vnímání, emoce: v um�leckých zájmových �innostech, p�i 

ochran� p�írody 

- volní vlastnosti, charakter a odolnost v��i zát�ži: v takových pracích a 

hrách, kde je nutno p�ekonávat p�ekážky, ovládat se, odpov�dn� jednat 

 

                     N�které �innosti jsou natolik mnohostranné ve svých požadavcích na jedince, že 

rozvíjejí sou�asn� více jeho vlastností. Termínem denní režim se ozna�uje celkové 

uspo�ádání �inností v pr�b�hu dne. Hygiena doporu�uje pravidelné dodržování 

denního režimu. Pravidelným opakováním ur�itých �inností se vytvá�ejí návyky, 

které usnad�ují �lov�ku každodenní život. Škola tak vytvá�ením pracovních, 

hygienických, spole�enských a jiných návyk� neodmysliteln� formuje celou 

budoucnost mladého �lov�ka. 

       Výchovné p�sobení školy se realizuje prost�ednictvím výchovných metod, 

v souladu s demokratizací spole�nosti se od d�ív�jšího manipulativního p�ístupu ve 

výchov� p�echází stále více ke komunikativnímu chápání výchovy a pedagogiky. 

Základními výchovnými metodami jsou odedávna odm�na a trest, p�i�emž v�tšina 

badatel� se shoduje v tom, že výchova založená spíše na odm�nách je efektivn�jší, 

než výchova užívající p�evážn� trest�. Zejména  u fyzických trest� je z�etelný jejich 

ponižující  dopad na dít� a jejich zesilování d�tské agresivity, psychické trestání zase 

p�ináší zvýšenou úzkost, nejistotu až neuroti�nost.  

        Dalším významným prvkem v socializa�ním p�sobení školy je osobnost u�itele. 

Vzájemný vztah u�itel – žák je pro dít� významnou sociální zkušeností, dopl�ující a 

n�kdy i nahrazující nedostate�né podn�ty v tomto ohledu v rodin�. U�itel vychovává 

mj. i osobním p�íkladem, stává se modelem pro napodobování, p�ípadn� i pro 

odmítání ur�itého chování a jednání. U adolescent� se �asto setkáváme s modelem 

korigovaným (jedinec p�ejímá v�tšinu znak� modelu, jen n�které pozm��uje), 

p�ípadn� syntetickým (vzniká slou�ením znak� r�zných model�).(�áp, 1993) 

 

        Mnohé výukové osnovy jsou upraveny práv� tak, aby p�sobily socializa�n�. 

„Škola u�í specifickým zp�sob�m jednání a rozvíjí soubor základních dovedností.“ 

(Jedli�ka a kol., 2004, s. 45 - 46) Škola by m�la být žákem, jeho rodinou i u�iteli 

brána jako místo, kde se chlapec �i dívka nau�í n�co nového, pot�ebného pro život. 

Škola je místem, kde jsou ur�ité povinnosti, ale zárove� by zde m�la být radost 

z poznávání a setkávání s kamarády. (Koutek in Gjuri�ová a kol. 2000) 
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P�esto, že její význam v posledních letech vlivem médií a dalších okolností klesl, 

stále se škola snaží o „p�edávání kultury a zachování její identity, o p�iblížení 

nastupující generaci všech významných dat a schémat, aby pochopila, co ji bude 

o�ekávat a jaké jsou její úkoly v dalším život�.“ (Kraus, 1999, str. 106) 

 

        Rozdíl mezi p�ístupem rodiny a školy je také v tom, že škola hodnotí dít� dle 

toho, jak se prezentuje navenek, naopak rodina dle toho, kým dít� v rodin� je (syn, 

nejmladší dít� atd.). Vztahy mezi u�iteli a žáky jsou spíše instrumentální, kdežto 

vztah rodi�� a d�tí je mnohem více emocionální.  (Jedli�ka a kol., 2004)  

 

 

 

1.2.4.  Média 
 

 Sd�lovací prost�edky (v dnešní dob� hlavn� tisk, televize a internet) se 

významn� podílejí na formování zkušeností a mín�ní jak jedince, tak celé 

spole�nosti. Využívají k tomu masovou komunikaci, jejímiž hlavními rysy jsou: 

- p�vodcem i p�íjemcem není jedinec, ale množina lidí 

- ve�ejný charakter a dostupnost každému potenciálnímu zájemci 

- role p�vodce a p�íjemce jsou tu trvale rozd�leny, sd�lení postupuje 

jednosm�rn� od p�vodce k p�íjemci 

- p�vodce a p�íjemce nejsou v p�ímém kontaktu, je mezi nimi vzdálenost 

prostorová, �asová nebo obojí. 

- sd�lení m�že p�ijímat osamocený jedinec, více jedinc�, skupina i velké 

publikum (Výrost, Slam�ník 1998) . 

 Vliv médií na socializaci je nesporný. Avšak debaty se stále vedou o pom�ru 

negativních a pozitivních vliv� médií vzhledem k tomu, že p�evážn� d�ti ale i n�kte�í 

dosp�lí jedinci nemají tolik zkušeností a schopnost kritického myšlení a neumí tudíž 

odlišit, zda to, co je jim médii podáváno, je správné �i ne.  

 Oproti všeobecnému názoru, že média d�ti utáp�jí v nekone�ném násilí a agresi 

se objevuje i názor, který tvrdí, že d�ti absorbují také velkou �ást pozitivních v�cí, 

které média poskytují. Média a zejména televize, které je v posledních t�iceti letech 

nevýznamn�jším mediáln�-socializa�ním �initelem, mohou mít také relaxa�ní funkci 
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a v neposlední �ad� i funkci vzd�lávací. D�ti také velmi �asto unikají z tíživé situace 

práv� pomocí televizních program�, kdy se identifikují s oblíbeným hrdinou. 

Televize se m�že stát v mnohých p�ípadech jen kulisou nebo místem setkání a 

diskuze celé rodiny. Analýza televizních program� ukázala, že obsahují velké 

množství prvk� tradi�ních socializa�ních model�.  (Jedli�ka a kol., 2004) Velký 

význam je též nutné pokládat televizním zprávám, nebo� práv� ony jsou velkým 

zdrojem informací pro zna�nou �ást populace, která ne�te noviny. Zde je také nutné 

se zamyslet nad tím, jakým zp�sobem a jaké informace jsou  divák�m poskytovány.  

(Mucha, 2001)  Televize je tedy hodnocena jako velmi mocný socializa�ní �initel a 

to jak slovy nadšení, tak slovy silné negativní kritiky. „Pr�m�rný jedinec (v západní 

spole�nosti – pozn. p�ekl.) ve v�ku 18 let strávil sledování televize více �asu než 

kteroukoli jinou �inností krom� spánku. Porozum�ní spole�enským rolím a vztah�m 

zobrazeným v b�žných televizních po�adech závisí na mnoha r�zných kognitivních a 

sociálních schopnostech, v�tšinou získaných v rodin�.“ (Hetherington, Parke,  1988, 

str. 469). 

 Práv� televize vytla�uje postupn� ze svého p�sobišt� dalšího mediálního 

socializa�ního �initele a to tisk. P�esto však tisk z�stává kulturním jevem, který 

p�edstavuje jeden ze základních zp�sob� masové komunikace. (Mucha, 2001) 

 V neposlední �ad� je také nutné zmínit rychlý nár�st vlivu multimédií, zejména 

po�íta�ové komunikace pomocí internetu. Toto médium postupn� zasahuje do života 

každého jedince ve spole�nosti a vytla�uje �áste�n� ostatní nemén� d�ležitá média. 

A práv� u internetu vzhledem k rozsahu a po�tu informací a dat hrozí riziko 

negativního ovlivn�ní, pokud jedinec neumí kriticky posuzovat poskytované 

informace. Internetem za�íná éra decentralizovaných a interaktivních masmédií. 

Vzniká tzv. virtuální realita, kdy za pomoci nových za�ízení pro vstup a výstup dat se 

dociluje pocitu pono�ení do interaktivního trojrozm�rného prost�edí vytvo�eného 

po�íta�em. P�estože s sebou rozvoj t�chto moderních technologií p�ináší nové 

možnosti komunikace a kooperace i na velkou dálku, existují i negativa jako je stále 

v�tší uzavírání do soukromí a zárove� v�tší možnost narušení a ohrožení tohoto 

soukromí. U dospívajících je závažné zvýšené riziko fragmentace a izolovanosti 

skupin a jedinc� a kone�n� rostoucí možnost úniku od reality (Výrost, Slam�ník 

1998). 

 

 



                                                                                         
 

22 

 

 

1.3.  Problémy v socializaci 
 

 Socializace a hlavn� její úsp�šnost je jednou ze spole�enských priorit, nebo� 

bez dostate�né socializace nejsou jedinci schopni b�žné interakce s ostatními, 

objevují se sociáln� narušení jedinci, kte�í nerespektují normy a nejsou schopni se 

zapojovat do skupinového života. Dalším d�sledkem je neschopnost nedostate�n� 

socializovaných jedinc� p�edávat základní normy a hodnoty další generaci, �ímž 

v této následující generaci p�ibývá problém� (Mucha, 2001).  

 Jedinec by m�l ur�itým zp�sobem fungovat v osobním rozm�ru a v rozm�ru 

spole�enském. Narušení v t�chto oblastech mohou vést p�ímo nebo nep�ímo 

k chybnému p�izp�sobení, které bývá n�kdy ozna�ováno jako nep�izp�sobení. 

Správné p�izp�sobení lze charakterizovat jako realistický pohled na sebe i své okolí, 

pochopení vlastních nedostatk�, ve zdokonalování �ešení vlastních konflikt� atd. 

kdežto nep�izp�sobení se projevuje neuspokojením sebou samým, vnímáním sebe 

jako neš�astné osoby, snížením sociální aktivity, neúm�rnými obrannými reakcemi. 

Tento proces tedy není pouze harmonický. Probíhá tu nep�etržitá konfrontace jedince 

a spole�nosti, která na jedince klade své požadavky a jedince tak dostává do 

náro�ných životních situací. (Lašek, 2003) „Proces utvá�ení osobní identity s sebou 

�asto mladému �lov�ku p�ináší zážitky úzkosti, které jsou pro jedince n�kdy tak 

frustrující, že vedou až k nekritickému p�ijetí hodnot druhých následováním n�jaké 

skupiny s velmi krajními názory, nep�ipoušt�jícími pochybnosti (sekta, kult)“ 

(Kaplan, 1991, str. 642) 

 Na záv�r je t�eba podotknout, že socializace je podmín�na nejenom sociálním 

prost�edím, ale i vnit�ními faktory, které komplikují socializa�ní proces i 

v p�íznivých výchovn� socializa�ních podmínkách. (Stankowski, 2003) 

  

     

1.3.1.  Poruchy chování u d�tí a mládeže 
 

         Každé jednání a chování je výsledkem sou�innosti mnoha vnit�ních a vn�jších 

podmínek. Jako poruchové chování je obvykle ozna�ováno chování, které se odlišuje 
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od normy. Ozna�ení poruchového chování je jedinci p�id�leno odborníky z r�zných 

obor�. Je nutné p�ihlížet k tomu, že posuzování je ovliv�ováno osobností 

posuzovatele, sociokulturními standardy  (n�které projevy poruch chování jsou 

posuzovány jako negativní tém�� ve všech  spole�nostech, jiné chování m�že být 

posuzováno jako negativní pouze v ur�itém kontextu, v ur�ité spole�nosti) a 

sociálním kontextem životní situace jedince (porucha chování je výsledkem narušení 

v sociálním systému jako celku, v n�mž jsou jednotlivé prvky na sob� závislé). 

(Vojtová,2005)     

          Podle Vágnerové (1999, str. 274) „poruchy chování lze charakterizovat jako 

odchylku v oblasti socializace, kdy jedinec není schopen respektovat normy chování 

na úrovni odpovídající jeho v�ku, eventueln� na úrovni svých rozumových 

schopností“. Poruchy chování také �asto souvisí s ur�itým stupn�m mentální 

retardace (Mash, Terdal 1988). 

 

         Jedinci s poruchami chování jsou díky svému chování p�ipraveni o p�íležitosti 

k vytvá�ení pozitivních sociálních interakcí a sebeuspokojení. Jejich kontakt s okolím 

lze charakterizovat malou stabilitou v chování (agresivita, izolace) a negativním 

lad�ním vztah� k sob� a ostatním. (Vojtová, 2005). 

 

      Trochu jiný pohled na problematiku mládeže s poruchami chování uvádí  

Macek (2003), který poukazuje na období adolescence jako na období velmi citlivé 

pro rozvoj tzv. rizikového a problémového chování. První se týká poškozování 

zdraví adolescent� (t�lesného, �i duševního), druhé je spjato s ohrožením 

spole�nosti. . Mezi oblasti problémového chování se v sou�asné dob� nej�ast�ji 

za�azují: (Durkin,1995 a Schulenberg, Maggs, Hurrelmann, 1997 in Macek 2003)  

                               - predikventní chování a páchání trestné �innosti 

                               - agrese, násilí , šikana a týrání              

                               - užívání drog 

                               - sexuální rizikové chování 

                               - poruchy p�íjmu potravy 

                               - sebevražedné pokusy a dokonané sebevraždy 

     Každý z uvedených okruh� rizikového chování má své specifické podmínky 

vývoje a je podmín�n mnoha faktory nejr�zn�jší povahy (kulturními, historickými, 

ekonomickými, sociálními, politickými, psychologickými). 
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      Zhruba t�etinu trestné �innosti mladistvých tvo�í majetková trestná �innost, 

konkrétn� krádeže (pen�z, alkoholu, vykrádání aut,..) v�tšinou jsou páchány ve 

skupin�, �asto napojené na dosp�lé osoby. Nar�stá podíl násilné trestné �innosti 

páchané pod vlivem alkoholu a drog. Specifickou a novou trestnou �inností se 

v minulém desetiletí stala prostituce mladistvých, obchod s pornografií a násilné 

trestné �iny motivované rasov� a nacionalisticky. 

      Užívání drog a alkoholu mladistvými je závažným spole�enským problémem, 

nebo� naše spole�nost je ke konzumaci alkoholu velmi liberální. Devadesátá léta 

znamenala nár�st v užívání m�kkých i tvrdých drog. „Vyzkoušení zejména m�kké 

drogy (marihuana, extáze) je u v�tší �ásti adolescentní populace spole�enskou 

událostí a ur�itým vrstevnickým standardem“(Miovský, 1997, in Macek 2003, str. 

112) 

       Rizikové sexuální chování zahrnuje promiskuitní chování adolescent�, 

sou�asn� s nedostate�nou prevencí sexuáln� p�enosných onemocn�ní v�etn� AIDS. 

       Výrazná míra autoagrese i heteroagrese je obsažena u psychogenních poruch 

p�íjmu potravy. Jde o onemocn�ní, v poslední dob� se objevující stále �ast�ji a 

postihující p�evážn� mladé dívky a ženy. Vyskytuje se ve dvou formách, které se 

mohou navzájem prolínat: ve form� anorektické a bulimické. K onemocn�ní také 

pat�í zneužívání projímadel a nadm�rné až nutkavé cvi�ení (Kocourková in 

Gjuri�ová a kol., 2000). „Poruchy p�íjmu potravy souvisejí s problémy s identitou, 

s nechutí �i neschopností zvládnout vývojové úkoly adolescence a se strachem 

z dosp�losti“ (Macek 2003, str. 113). 

        Sebevražedné chování mladistvých se �asto spojuje s reakcí na pocity 

nesnesitelnosti životní situace a zklamání blízkými osobami, nej�ast�ji rodi�i, ale i 

partnery v citových vztazích. �asto je p�ítomen prvek pomsty nebo potrestání osoby 

z nejbližšího okolí. U chlapc� p�evažují dokon�ené sebevraždy, u dívek 

sebevražedné pokusy, nez�ídka demonstrativní, s p�ítomnými manipulativními 

prvky. Riziko se zvyšuje s p�ítomností klasifikované psychiatrické poruchy, p�ípadn� 

se sou�asným zneužíváním alkoholu a drog. D�ležité je v�d�t, že ti, kdo dokon�í 

sebevraždu, mívají za sebou opakované sebevražedné pokusy (Kocourková in 

Gjuri�ová a kol., 2000). 
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        Velice významné z hlediska efektivity pedagogického p�sobení je rozlišit  

jedince s poruchami chování a jedince s problémy v chování. Rozdíl mezi 

poruchami chování a problémy v chování spo�ívá v motivaci jedince, v trvání 

problémového chování a ve zp�sobech pedagogického vedení t�chto jedinc�.  

Jedinec s problémy v chování o svých problémech ví a má zájem je �ešit. Normy 

nenarušuje úmysln�, ale pod tlakem konfliktu mezi vn�jšími požadavky a jeho 

osobními pot�ebami. Problémy jsou spíše krátkodobého rázu, �asto nahodilé. Zde 

k náprav� vedou cílená pedagogická opat�ení ve škole (plánování výuky, využití 

r�zných pedagogických metod). 

Jedinec s poruchami chování normy ignoruje a necítí vinu za své chování. Poruchy 

se vyskytují dlouhodob�. K náprav� je nutná cílená práce speciálního pedagoga a 

psychologa. (Vojtová, 2005) 

 
      Potvrzuje se, že pro predikci poruch chování u d�tí a mladistvých jsou 

nejzávažn�jší:  

1. rodina – jako nejd�ležit�jší sociální struktura vývoje jedince 

2. vrstevnické vztahy – v dospívání se jejich d�ležitost velmi výrazn� zvyšuje 

3. osobnostní charakteristiky – zejména související s vlastním sebepojetím 

 

 

 

 

 1.3.1.1.  Vliv rodiny   

                    

      Význam má úplnost �i neúplnost rodiny, vzd�lání a zam�stnání obou 

rodi��, za�len�ní rodiny do dalších sociálních struktur. „Je d�ležité, aby dít� bylo 

vedeno k poznání vlastních schopností a slabostí, aby se mohlo realisti�t�ji srovnávat 

s druhými a odvodit od toho vlastní pocit sebehodnocení“ (Prekopová, 1993, str. 

141). Rodi�e jsou pro své d�ti p�edevším modelem chování – existují studie, kde je 

�ešena otázka sociáln� deviantního chování rodi�� jako jednoho z nejsiln�jších 

predikátor� analogického chování adolescenta (Jaccard, Dittus, 1991 in Macek 

2003). S projevy rizikového a problémového chování souvisí dlouhodob� 

p�evládající rodinné klima, styl výchovy v rodin�, zvláštní význam má rodi�ovská 
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tolerance k deviantnímu chování. „Rodi�e jako primární vztahové osoby 

zprost�edkovávají svým výchovným jednáním ur�ité vzory psychosociálních norem. 

V pop�edí jejich výchovných snah jsou jednotlivé aktuální schopnosti, jiné jsou 

zanedbávány a nev�nuje se jim pozornost. Když je nap�íklad dít� vychováváno ke 

zdvo�ilosti, nenau�í se otev�en� a up�ímn� �íkat sv�j názor, nebo naopak“ 

(Peseschkian,1999, str.13).Vnímaná míra rodi�ovské podpory a kontroly je 

konfrontována s podporou a vlivem vrstevník� a je d�ležité, zda vlivy rodi�� a vlivy 

kamarád� jsou navzájem pro mladého �lov�ka slu�itelné, �i ne. Všechny tyto faktory 

vytvá�ejí emo�ní a vztahové klima, v n�mž mladý �lov�k dlouhodob� vyr�stá. 

Mezera (1999) definuje 4 hlavní kategorie faktor�, které se výraznou m�rou podílejí 

na vzniku eventuálních poruch chování:  

                 a) hlavní faktory životního stylu rodiny (zm�ny v rodinné struktu�e,   

                                                složení rodiny, socioekonomický statut rodiny  

                 b) rodinné výkonové cíle 

                 c) rodinné krize v pubescentním a adolescentním vývoji dít�te  

                                                (strukturální a vývojové krize) 

                 d) dysfunk�nost rodiny 

        Zm�nou v rodinné struktu�e, obvykle provázenou zm�nami 

v socioekonomickém statutu rodiny je nej�ast�ji rozvod rodi��. Podle výzkum�, 

provád�ných v letech 1995 – 7 v jednom z pražských obvod� Mat�j�kem a 

Dytrychem  se ukázalo, že z hlediska psychického vývoje d�tí a výchovných nárok� 

v jednotlivých jeho fázích má zejména druhý a další rozvod partner� tendenci spadat 

do období zvlášt� náro�ného, a tedy i svým zp�sobem „nebezpe�ného“ (Mat�j�ek, 

Dytrych, 1999). Krom� jiného je to také proto, že tento rozvod �asto spadá do 

v�kového období dospívání d�tí, které n�kte�í auto�i považují za v�bec nejhorší 

dobu, zejména u d�v�at. „Dospívající mladí lidé jsou velmi zranitelní, protože se 

rmoutí stejn� jako d�ti, ale sou�asn� už za�ínají chápat sv�t dosp�lých, nebo� se sami 

považují za dosp�lé“ (Smith, 2004, str. 45). Mnohé d�ti z rozvedených manželství 

vyr�stají s touhou, aby jim tatínek nebo maminka dali najevo, že jsou pro n� d�ležité, 

a jsou neustále zklamávány. 

         Je t�eba také vzít v úvahu ekonomické postavení  rodiny. Všichni �lenové 

chudých rodin prožívají vysokou míru úzkosti, která je p�ímým d�sledkem obtížného 

vycházení s omezenými zdroji. Situace se �asto ješt� vystup�uje v rodin� vedené 

osam�lým rodi�em.  
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         Dysfunk�nost rodiny se �asto projeví výskytem násilí mezi jejími �leny. Až do 

šedesátých let sv�t v��il, že surové bití a týrání jsou �ídké a extrémní jevy, které se 

vyskytují pouze ve zjevn� problematických rodinách, kdežto v b�žných „slušných“ 

rodinách se nevyskytují. Zkušenosti však ukazují, že odstran�ní tradi�ního tabu  

p�ineslo konec idealizování rodiny a násilí uvnit� rodiny se projevilo jako 

spole�enský jev (Gjuri�ová a kol., 2000) 

P�estože mají rodi�e skute�n� velký vliv na vývoj svých d�tí, je zejména u 

p�ípadných poruch chování nep�ípustné zjednodušování jejich p�í�in pouze na 

nevhodné výchovné p�sobení rodiny.(Rauchfleisch, 1999). 

        

 

 

1.3.1.2.  Vrstevnické vztahy 

  

       Charakter vrstevnických vztah� se  v pr�b�hu adolescence m�ní. Široká 

vrstevnická platforma má svou nezastupitelnou roli p�edevším v �asném dospívání, 

vedle toho se adolescent stále diferencovan�ji za�le�uje do r�zných zejména 

neformálních skupin. P�ípravou na první heterosexuální vztahy jsou �lenství 

v malých skupinách – partách, kde mladý �lov�k získává a také si ov��uje sv�j 

sociální status a pocit vlastní hodnoty. „Normotvorná“ �innost party a závaznost 

skupinových norem pro její �leny m�že v adolescenci vést až k delikvenci. Dojde 

k tomu, když roli v�dce zaujmou jedinci sice energi�tí, ale mravn� a charakterov� 

nekvalitní. Parta delikvent�, jako každá jiná sociální skupina, poskytuje jedinci pocit 

ur�ité sounáležitosti, skupinové identity, uznání a ocen�ní, které adolescent hledá 

zejména tehdy, když se mu ho jinde nedostává. (Mat�j�ek a kol. 1992) 

          �asné uvol�ování rodinných vazeb v nefunk�ních rodinách a celkové 

oslabování sociálních vazeb vede ke vzniku ideologií vrstevnických skupin, které se 

stanou základem ur�itých spole�enských subkultur.  Spole�nost, v níž žijeme, 

poskytuje r�zným mladým lidem r�zný p�ístup k dobrému spole�enskému uplatn�ní, 

tak jak jej všem vnucuje všudyp�ítomná reklama a média. Spole�ensky 

hendikepovaní dospívající, kte�í nedisponují pot�ebným finan�ním a sociálním 

kapitálem, hledají ke spole�enskému úsp�ch cestu náhradní, rychleji vedoucí ke 

zdánliv� stejnému cíli (Matoušek, Kroftová, 2003). 
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          Mladiství sdružující se v predelikventních skupinách se liší od ostatních 

zejména v t�chto znacích: 

- rodi�e k nim mají �ast�ji záporný postoj 

- selhává jejich rodina, škola �i pracovní skupina, skupina pro volný �as, 

nenacházejí v t�chto skupinách vztahy náklonnosti, porozum�ní, 

pomoci 

- neúsp�chy ve škole nebo v práci a vlastní nejistotu se snaží vyvážit 

sociálním uznáním za každou cenu a kdekoli 

- nedostatek životních cíl�, spole�ensky kladn� hodnocených 

- �lenové skupiny nemají rozvinuté sv�domí, neuznávají platnost 

spole�enských morálních norem, vzájemn� si ospravedl�ují delikventní 

chování (Havrdová, Wolf, 1989, in �áp 1993). 

          Specifickým p�ípadem problémové subkultury je drogová subkultura . Naši 

odborníci v této oblasti odhadují, že týden života drogov� závislého �lov�ka 

(závislého na drogách, nap�.heroinu, kupovaných od dealer�) stojí až �ty�násobek 

pr�m�rného m�sí�ního výd�lku, u kokainu i n�kolikanásobn� více. Je nasnad�, že 

velká �ást t�chto prost�edk� musí být opat�ována kriminalitou (nej�ast�ji krádežemi 

a loupežemi). Dalším p�íkladem negativního p�sobení vrstevnických skupin je 

subkultura rasistická, která má velmi blízko k subkultu�e násilí, jen více 

propracovanou, v historii vystopovatelnou ideologii. Jedná se o extremisticky 

orientované skupiny, velmi soudržné, s hierarchickou, vojenskou strukturou, v �ele 

nichž stojí inteligentní v�dci. Zbývá uvést subkulturu pseudonáboženskou, v našich 

podmínkách nap�. Satanisté. Nejedná se o v p�ísném slova smyslu sektu, není zde 

žádná hierarchie ani autoritativní v�dce. Ob��mi se stávají sugestibilní osoby, 

nej�ast�ji mladí lidé s nedostate�nou oporou v rodinných a jiných sociálních 

vztazích. ( Matoušek, Kroftová, 2003) 

 

 

 

1.3.1.3.  Osobnostní charakteristiky 

 

 U adolescent� má zvláštní význam v procesu socializace jedince hodnota a 

d�ležitost školního výkonu, související s celkovým sebehodnocením (sebeúctou), 

p�esv�d�ení o vlivu na vlastní život, pocit odcizení a kriti�nost ve vztahu k druhým. 
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Mezi další rizikové faktory pat�í také p�irozená pot�eba explorace a experimentace, 

resp. hledání pozitivních prvk� ve spole�ensky �i zdravotn� nebezpe�ném chování. 

Intenzita a zp�soby hledání vlastních hodnot, prožitk�, životního stylu souvisí 

s vlastnostmi osobnosti každého konkrétního adolescenta a podle nich ho vystavuje 

více �i mén� nebezpe�ným vliv�m. Nap�íklad konzumace drog m�že být 

interpretována jako cesta ke kreativit� a nekonformit�, extrémní hubnutí jako 

schopnost sebeovládání. 

      Osobnostními charakteristikami, které jsou v kauzálním vztahu s poruchami 

chování v adolescenci se podrobn�ji zabývali zejména zahrani�ní auto�i ve svých 

studiích ( Block, Keyes,1988, Cloninger, Sigvardson, Bohdan 1988, Penning, Barnes 

1982, Shedler, Block 1990, in Mezera 1999). Konstatovali vztah mezi rizikovým 

chováním a poruchami temperamentu (s projevy iritability, anxiozity a psychastenie) 

a poruchami chování (s projevy impulsivního, hyperaktivního až agresivního 

chování) v pr�b�hu  d�tského vývoje konkrétního jedince. Rovn�ž psychologické 

faktory jako zvýšená tendence k negativismu, �asto manifestovaná odmítáním 

spolupráce a citové participace na sociálních aktivitách a vztazích m�že být už 

v pubescentním období signálem budoucích projev� rizikového chování. Dificilní 

chování uživatel� drog (vysoké záškoláctví, vážné konflikty ve škole, asocialita 

v chování je Dismanem a kol. (1996) interpretováno ne jako p�í�ina ale jako 

následek rizikového chování. Celkov� je možno konstatovat, že význam 

osobnostních a dispozi�ních vliv� na utvá�ení identity dospívajícího v sou�asné dob� 

stoupá.Lze pozorovat, že s relativizací tradi�ních hodnot založených na k�es�anské 

morálce a s vyšší tolerancí k alternativním hodnotovým systém�m, k nimž dochází 

v pr�b�hu  osmdesátých a devadesátých let minulého století se snížila d�v�ra 

mladých lidí k institucím, ruku v ruce s tím se však zvyšuje d�v�ra v sebe samého, 

pot�eba svobodného osobního rozvoje a význam svobody v trávení volného �asu. 

Zvýšená pot�eba být sám sebou a potvrdit si vlastní hodnotu je také jedním z faktor�, 

který zvýšil zdravotní a sociální rizika života dospívajících (Macek 2003). 

         K osobnostním charakteristikám, významn� predikujícím poruchy chování, 

pat�í raný temperament dít�te. P�estože vzhledem k metodologickým problém�m 

nebylo provedeno mnoho studií, vyskytují se v údajích poskytnutých rodi�i �asté 

zmínky o intenzivních projevech negativních afekt� od neútlejšího d�tství a s tím 

související vyšší po�et zákaz� a fyzických trest� ve výchov� (Paclt a kol. 1998). Tak 

jako existují svým zp�sobem rizikoví rodi�e, hovo�í Mat�j�ek také o tzv. rizikových 
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d�tech. „Rizikovými v obecném slova smyslu  jsou tedy d�ti, které se chovají 

‚zvláštn�‘, mají ‚zvláštní’ povahu a ‚zvláštní‘ sklony a jimž následkem toho není 

snadné porozum�t.“ (Mat�j�ek,1994, str. 27) Na stran� dosp�lého provokují tyto d�ti 

nevhodné, nep�im��ené chování, až agresi. Ur�ité riziko neporozum�ní ze strany 

„svých lidí“ (t�eba vskutku milujících) si do života nesou d�ti s n�jakým postižením. 

Je zajímavé, že �asto postižení skrytá a lehká bývají z psychologického hlediska 

rizikov�jší než ta zjevná a hluboká. Opožd�ní raného psychomotorického vývoje, je 

rizikovým �initelem, stejn� tak i pouhá lehká mozková dysfunkce. Nad dít�tem pak 

dochází ke konflikt�m, jež nez�ídka kon�í rozpadem rodiny ke škod� všech a nejvíce 

postiženého dít�te. (Mat�j�ek, 1994)  

         V pr�b�hu ontogeneze dochází pod vlivem r�zných faktor� k rozvoji a 

zdokonalování sebekontroly jedince, nebo naopak k jejímu oslabování a postupné 

deterioraci. V odborné literatu�e se užívá termínu sebekontrola v �asto odlišných 

významech a zahrnuje široké spektrum projev�, od regulace instinktivních a 

impulsivních reakcí až k ovládání afektu a k individuálním proces�m rozhodování 

v souladu se sociálními a morálními normami spole�nosti. Auto�i doposud vedou 

spory o tom, zda je sebekontrola ustáleným rysem osobnosti, nebo spíše 

charakteristikou ur�itých sekvencí �i sociálních vzorc� chování. Vyšší formy 

sebekontroly se uplat�ují p�i cílev�domém �ízení lidských aktivit a jsou spojovány 

s volními procesy a vlastnostmi lidské v�le.  

        Ve výzkumu Brichcína  a kol. (1993) bylo experimentáln� prokázáno a 

statisticky potvrzeno, že žáci základních a st�edních škol závislí na návykových 

faktorech (na drogách, kou�ení, pití alkoholu a hazardních hrách) vykazují 

signifikantn� nižší úrove� sebekontroly. Jedinci s nižší úrovní sebekontroly chování 

jsou tedy bu	 ve v�tší mí�e ohroženi rizikovými faktory (mají v�tší sklon ke vzniku 

závislosti), nebo jejich schopnost sebekontroly byla oslabena práv� v d�sledku 

postupného zesilování n�kterého patologického návyku nebo souboru projev� 

rizikového chování (nap�. b�hem abúzu návykových látek). 
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1.4.2.   Klasifikace poruch chování 
 

1.4.2.1.   Medicínská klasifikace 

 

 Tato klasifikace odráží pohled na problematiku v ur�itém �asovém okamžiku, 

proto je nutná pr�b�žná revize vzhledem k v�deckému pokroku a rozvoji spole�nosti.  

 V sou�asné dob� je  v �R používána 10. revize Mezinárodní klasifikace 

nemocí (MKN – 10) z roku 1992. Tato klasifikace je zam��ena p�edevším na 

poruchu a její diferenciální diagnózu. Poruchy chování zde spadají do kategorie F00 

– F99 Duševní poruchy a poruchy chování a podkategorie F90 – F98 Poruchy 

chování a emocí se za�átkem obvykle v d�tství a adolescenci. Poruchy chování 

najdeme pod kódem F91. Podle MKN- 10 jsou poruchy chování u d�tí definovány 

jako opakující se a trvalý (nejmén� 6 m�síc�) vzorec chování, který porušuje sociální 

normy a sociální o�ekávání p�im��ená v�ku dít�te. Za poruchu chování tak 

nepovažujeme p�estupky, které se vyskytují jednorázov�, nebo se dvakrát, t�ikrát 

opakují. V tomto p�ípad� m�že jít o impulzivní projev jedince, který vyplývá z jeho 

nezralosti. I t�mto projev�m však je t�eba v�novat pozornost, aby se zabránilo 

rozvoji vážn�jší poruchy. (Mezinárodní klasifikace nemocí, 1992) Jedná se tedy o 

takové poruchy, které se projevují opakovaným a trvalým vzorcem disociálního, 

agresivního a vzdorovitého chování. Tyto poruchy jsou mnohem významn�jšího 

rázu, než pouhé d�tské výtržnictví  a rebelie, nebo� se mohou vyvinout v trvalý vzor 

chování. P�íklady chování, na kterém je založena tato diagnóza zahrnují krajní stupn� 

násilí, krutosti k jiným lidem a ke zví�at�m, destrukce majetku, žhá�ství, krádeže, 

opakované lhaní, záškoláctví a út�ky z domova, neobvykle �asté výkyvy nálad  a 

závislosti. Jakékoli chování tohoto typu, pokud je z�ejmé, je dosta�ující pro 

diagnózu. Izolované projevy disociálních projev� však neur�ují diagnózu.   

Subkategorií poruch chování jsou kategorie F91.0 Porucha chování vázaná na 

vztahy  rodin�, F91.1 Nesocializovaná porucha chování, F91.2 Socializovaná 

porucha chování, F91.3 Opozi�ní vzdorovité chování, F91.8 Jiné poruchy 

chování a F91.9 Nespecifikované poruchy chování.  

 

 Mezi medicínské klasifikace užívané v zahrani�í pat�í nap�íklad DSM IV. 

Poruchy chování jsou v této klasifikaci ozna�eny kódem 312.8 Poruchy chování. 
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D�lí se na podkategorie 312.81 Poruchy chování se za�átkem v d�tství, 312.82 

Poruchy chování se za�átkem v adolescenci a 312.89 Jiné poruchy chování. Tato 

klasifikace popisuje poruchy chování jako  poruchu, která smí být diagnostikována 

pokud  se u dít�te projevuje špatné chování s prvky agresivního nebo neagresivního 

chování  proti lidem, zví�at�m a majetku a dít� lze charakterizovat jako agresivní, 

destruktivní, fyzicky kruté, prolhané, neposlušné, ne�estné a to v p�ítomnosti 3 a více 

znak� po dobu posledních 12 m�síc� s minimáln� 1 znakem v sou�asných 6 

m�sících. Dále se tato porucha m�že projevit krádežemi, úmyslným zran�ním a 

nucením k sexuálním aktivitám.  (Behave Net.DSM-IV, 2006) 

               

 

1.4.2.2.  Sociální klasifikace 

 

         V tomto systému je základním m��ítkem pro t�íd�ní poruch chování a emocí 

sociální dimenze. Poruchy se zde d�lí do skupin na poruchy disociální neboli 

poruchy chování se sociálním základem, poruchy asociální  a porucha antisociální.  

V první kategorii se jedná o chování, které lze zvládnout poradenskou p�ípadn� 

ambulantní pé�i p�i užití p�im��ených pedagogických postup�. Tyto poruchy jsou 

�asto vázány na spole�enské mikroprost�edí a vývojové období dít�te. Do t�chto 

poruch spadají káze�ské p�estupky, porušování norem, záškoláctví,  vzdorovitost a 

negativismus. 

Asociální je taková porucha, která výrazn� ovliv�uje sociální vztahy jedince. 

Chování v tomto p�ípad� neodpovídá mravním normám spole�nosti, avšak nedochází 

ješt� k poškození spole�enských hodnot. N�kdy bývá toto chování patologické. 

Vázáno je p�edevším na starší školní v�k. M�že se projevovat jako lhaní, út�ky, 

toulky, šikana, agresivita. 

 

P�i antisociální poruše chování jedinec uv�dom�le a závažn� porušuje právní normy 

spole�nosti, v níž žije. Jedná se o kriminální v�domé chování proti normám, 

zvyklostem spole�nosti. Toto chování je velice spole�ensky nebezpe�né. Lze ho 

stíhat jako p�estupky �i trestné �iny. Antisociální chování je charakteristické velkou 

mírou recidivy. Ve speciáln� pedagogické literatu�e je toto popisováno jako d�tská 

delikvence (prekriminalita) a juvenilní delikvence.  Jedná se p�evážn� o krádeže, 
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loupeže, podvody, sexuální zneužívání a nucení k prostituci, fyzická agrese atd. 

(Kuja, Floder 1989) 

 

 

2.  Ústavní výchova 
 

Tam,  kde rodina z n�kterých d�vod� v pé�i o dít� naprosto selhává a není 

možné �i vhodné zvolit osvojení nebo p�stounskou pé�i, je pot�eba zajistit dít�ti jiné 

výchovné prost�edí. Institucemi ústavní pé�e s dlouholetou tradicí jsou zvláštní 

d�tská za�ízení v resortu zdravotnictví a školství, a to za�ízení ústavní a ochranné 

výchovy. I u nás v poslední dob� p�ibývá aktivit r�zných ob�anských sdružení a 

soukromých organizací, jež spolup�sobí p�i �ešení problém� mládeže s poruchami 

chování. 

 
      N�které odlišnosti v pé�i o mládež s poruchami chování v zahrani�í 

 

           Na rozdíl od systému práce s narušenou mládeží v naší zemi je ve státech 

západní Evropy kladen daleko v�tší d�raz na prevenci. Na �ešení této složité 

problematiky se spole�n� podílejí jak státní tak nestátní organizace, spolupracující na 

programech prevence kriminality. Nap�. v Belgii existuje od roku 1993 vládní ú�ad 

s názvem Státní sekretariát pro preventivní politiku. Tento ú�ad mimo jiné 

poskytuje finan�ní prost�edky jednotlivým státním i jiným organizacím na realizaci 

konkrétních preventivních projekt� (nap�. budování kontaktních st�edisek pro mládež 

ohroženou drogami nebo jinými druhy sociálního selhání). Francie disponuje 

Národní radou pro prevenci kriminality, která sdružuje zástupce zainteresovaných 

subjekt�, p�i�emž nevládní organizace zde mají p�ibližn� dv� t�etiny �len�. 

Z uvedeného vyplývá, že vysp�lé evropské státy ve srovnání s námi v problematice 

rizikové mládeže daleko více akcentují prevenci závadového chování, k �emuž 

využívají v�tší spolupráce mezi státními organizacemi a ob�anskými sdruženími, 

p�íp. dobrovolnickými spolky. (Matoušek, 2003)  

         P�esto sou�asný stav stejn� jako u nás vykazuje stálý nár�st výskytu poruch 

chování u d�tí, p�icházejících do ústavních za�ízení, která jsou jak státní, tak 

soukromá. Dochází ke snížení po�tu d�tí v tradi�ních ústavech s dlouhodobým 
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pobytem a toto je nahrazováno sociální formou pé�e jako jsou nap�íklad domácí 

programy, skupinové domovy atd. V�tší d�raz je kladen na krátkodobé programy. 

Objevuje se snaha používat specializované programy dle pot�eb jednotlivých 

skupin. Pohled na ústavní pé�i je stále negativní, ale zárove� je ústavní pé�e 

v n�kterých p�ípadech vid�na jako opravdu nezbytná, ovšem za p�edpokladu 

správného a efektivního zásahu. Roste zam��ení program� na rodinu jako primární 

sociální skupinu dít�te. Dalším znakem je v�tší respekt ke kulturním odlišnostem. 

Více pozornosti je v�nováno škole jako sou�ásti výchovného systému. Dochází k 

doznání d�ležitosti následné pé�i a objevuje se snaha o její efektivní provozování a 

sledování d�tí, které byly propušt�né z ústavní výchovy. Neposledním rysem je 

rostoucí profesionalizace pracovník� v této sfé�e. (Vander Ven, 1994) 

      Sociální pracovníci jsou na rozdíl od našich odborník� v této oblasti vzd�láni 

v psychologické a psychiatrické problematice a mohou tyto situace �ešit sami bez 

p�ímé ú�asti psychiatra nebo psychologa. (Midari, 2005). 

 
 

2.1. Historie náhradní rodinné pé�e u nás 

 
     Problém zabezpe�ení a výchovy nezaopat�ených a zanedbávaných d�tí je starý 

jako lidstvo samo. V r�zných dobách však k n�mu lidé p�istupovali rozdíln�, 

základní pé�e a pozd�ji i výchova  m�ly r�zné formy. První ústavy budované pro 

spole�ensky hendikepované lidi nebyly specializované. Z�izovala je od st�edov�ku 

církev, od 16. století obce. K v�tšímu rozší�ení specializovaných ústav� pro mládež 

dochází v západoevropských zemích až po m�š�anských revolucích z roku 1848. U 

nás jsou zakládány se zpožd�ním, takže soustavn�jší pé�i, podporovanou státem a 

upravenou zákonnými normami, sledujeme od 2.poloviny 18.století. Systém pomoci 

osi�elým a zanedbávaným d�tem, který byl založen p�edevším na dobro�innosti, 

p�inesla 2.polovina 19.století. Garanty ve�ejné sociální pé�e se staly obce, kam 

jedinec pat�il domovským právem. Toto uvedl v život zákon �.18/1862 �íšského 

zákoníku. Ustanovení bylo rozvedeno zákonem o domovském právu v zemi �eské a 

Moravskoslezské �.105/1863 �íšského zákoníku a jeho novelou z roku 1896. 

Napl�ování zákona se stalo zejména pro menší obce velkým finan�ním b�emenem. 

D�ti byly rozd�lovány do rodin a zde pak využívány k �asto t�žkým pracím. Tento 

nevyhovující stav byl pozd�ji �ešen budováním sít� sirot�inc� a sít� polepšoven nebo 
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útulen pro mládež, která, jak ji ozna�ovali, byla již mravn� narušena. Z�izovateli 

ústav� se krom� obcí stávají zemské orgány státní správy a také r�zné spolky a 

nadace. N�které z t�chto posledn� jmenovaných nestátních subjekt� pov��oval stát až 

do druhé sv�tové války výkonem soudn� uložených opat�ení. P�edpisy upravující 

výkon ústavní výchovy byly do téže doby obecné, málo zavazující, takže ve složení 

sv��enc� i ve výchovných režimech existovala velká pestrost. Ústavy se �ídily 

doktrínou zakladatelského právního subjektu, názory p�edstaveného a jeho 

pokra�ovatel� více než „shora“ p�icházejícími mlhavými direktivami. 
                Pedagogové upozor�ovali na nep�íznivý stav za�ízení sociální pé�e a tento 

problém m�l být �ešen vybudováním sít� sirot�inc�, polepšoven a napravoven pro 

mládež, která byla mravn� narušena. Toto se za�alo skute�n� �ešit až od konce 80. 

let, kdy byly pro mládež mravn� narušenou z�izovány polepšovny dle zákona �. 

90/1885. (Bolková, 2003) 

       V roce 1880 byl projednáván návrh na investici státních pen�z do stavby 

ústavu pro zpustlé a opušt�né dívky a druhý pro hochy, ale ani jeden návrh nebyl 

schválen. V roce 1883 byl však podobný návrh p�ijat a byl postaven výchovný ústav 

pro zpustlou mládež. V roce 1885 byla legislativn� vy�ešena otázka výchovných 

ústav� a poté byla z�ízena polepšovna pro chlapce u Pardubic a pro dívky 

v Kostomlatech. (Morkes, 1998) 

               V roce 1884 vznikl výchovný ústav ve St�ílkách pod názvem „Opatrovna 

pro padlé chlapce“. Další ústavy vznikly v roce 1888 (Královská �eská zemská 

polepšovna a donucovací pracovna, Zemská donucovací pracovna a instituce pro 

mravn� padlé dívky pod církevní záštitou). O 10 let  pozd�ji vznikla Královská 

zemská polepšovna pro chlapce a o rok pozd�ji Ochranovna pro mládež. Od roku 

1901 vznikají další ochranovny, sirot�ince atd. (P�edposlední dva výchovné ústavy 

vznikly v roce 1998 a poslední vznikl o rok pozd�ji.)  (Vocilka, 1994) 

        

      Až do konce 80.let se krom� z�izování polepšoven pro mládež  „mravn� 

zpustlou a zanedbanou“ podle zákona �.90/1885 �íšského zákoníku v této otázce 

nijak nepokro�ilo. Je také t�eba si uv�domit, že do kategorie mravn� zpustlé a 

zanedbané mládeže byli za�azováni �asto i sirotci. 

 



                                                                                         
 

36 

       K reorganizaci spolkové sít� pé�e o d�ti a mládež došlo v �echách v roce 

1920. Zemské komise za�aly více spolupracovat s Okresními pé�emi o mládež 

(d�ív�jšími Okresními komisemi pro pé�i o mládež) a zam��ily se na pé�i o d�ti 

s t�lesnými a duševními vadami. V období první republiky vzniká poprvé diskuse o 

výchovných problémech d�tí v ústavech ) do té doby se hovo�ilo v�tšinou pouze o 

hmotném zabezpe�ení). Ústavy m�ly nahrazovat co nejvíce rodinné prost�edí. 

Objevuje se pojem „ochranovna“ pro d�ti „ochrany pot�ebné“, tj. nejen osi�elé, ale 

také opušt�né, nemanželské, zanedbané apod. 

       

      Po druhé sv�tové válce byla organizace pé�e o mládež zásadn� upravena 

stejnojmenným zákonem �.48 z 11.4.1947. Poprvé v historii se pé�e o mládež zcela 

ujal stát, v roce 1952 byl p�ijat zákon �.69 o sociáln� právní ochran� d�tí, který 

p�enesl otázky náhradní rodinné pé�e ze sféry sociální pé�e do sféry spravedlnosti.          

 

Další zm�nu p�inesl teprve Školský zákon z roku 1953, jímž byla otázka d�tí 

„pé�e pot�ebných“ p�enesena pod resort ministerstva školství. Definoval typy 

mimoškolních výchovných za�ízení: d�tské domovy, d�tské domovy se zvýšenou 

výchovnou pé�í, záchytné domovy a domovy pro mládež vyžadující zvláštní pé�i. 

Ústavy se ve srovnání s dnešními více lišily v organizaci režimu a ve velikosti 

skupin, s nimiž se pracovalo najednou. N�které ústavy byly represivn�jší než jiné, 

n�kde byl kladen v�tší d�raz na vzd�lávání než jinde. Pokud jde o práci sv��enc� 

byly n�které ústavy pojaty jako zem�d�lské farmy, jiné jako internáty vyu�ující 

�emeslu, další jako zprost�edkovatelny pracovních sil pro podnikatele v okolí. Pobyty 

byly až do druhé sv�tové války delší než dnes, vazba sv��enc� na vychovatele byla 

v lépe pracujících ústavech siln�jší než dnes. Sv��enc�m personál poskytoval pé�i i 

po propušt�ní (hledání práce, bydlení) a v �ad� p�ípad� s nimi z�stával 

v dlouhodobém kontaktu.  

       

      V padesátých letech vzniká jednotná sí� ústav� pro d�ti a mládež, která pod 

korigovanými názvy existuje dodnes. Byly založeny záchytné d�tské domovy, d�tské 

domovy se zvýšenou výchovnou pé�í, záchytné domovy mládeže a výchovné ústavy 

pro mládež. Po n�kolika zm�nách názv� a malých organiza�ních úpravách se 

dosp�lo v sedmdesátých letech k dnešní struktu�e sít�. 
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      V sou�asné dob� je dosud v platnosti zákon o rodin� z roku 1963, který 

stanovuje podmínky na�ízení ústavní výchovy (vážné ohrožení výchovy zanedbáním 

ze strany rodi��, jinak nevhodným výchovným p�ístupem nebo nemohou-li rodi�e 

z jiných vážných d�vod� výchovu �ádn� zabezpe�it, p�ípadn� již existující vážné 

narušení dít�te). Ústavní výchova se na�izuje nejvýše do 18 let v�ku a m�že být 

soudem prodloužena do 19 let. 

 

2.2.  Systém ústavní výchovy v �R 
 

      V návaznosti na ústavní principy a mezinárodní smlouvy o lidských 

právech a základních svobodách, jimiž je �eská republika vázána, školská za�ízení 

pro výkon ústavní a ochranné výchovy vytvá�ejí podmínky podporující sebed�v�ru 

dít�te, rozvíjející citovou stránku jeho osobnosti a umož�ující aktivní ú�ast dít�te ve 

spole�nosti. 

      Základním právním p�edpisem je Zákon �.109/2002 Sb., o výkonu ústavní 

výchovy nebo ochranné výchovy ve školských za�ízeních a o preventivn� výchovné 

pé�i ve školských za�ízeních. Podrobnosti výkonu ústavní a ochranné výchovy 

upravuje Vyhláška �.334/2003 Sb. Z mezinárodních norem je t�eba zmínit Úmluvu o 

právech dít�te z r.1989, vydanou OSN, obsahující kodex základních práv dít�te, a to 

ob�anských, politických, sociálních i kulturních. Dít�tem je myšlena každá lidská 

bytost mladší 18 let. Ústavní výchova se realizuje ve školských za�ízeních k tomu 

ú�elu z�ízených.  

 

Za�ízeními jsou: a) diagnostický ústav 

                           b) d�tský domov 

                           c) d�tský domov se školou 

                           d) výchovný ústav. 

 
2.2.1.  Školská za�ízení pro výkon ústavní výchovy 

 

Za�ízení poskytují pé�i jinak poskytovanou rodi�i nebo jinými osobami, 

kterým bylo dít� sv��eno do výchovy rozhodnutím p�íslušného orgánu d�tem 
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s na�ízenou ústavní výchovou, uloženou ochrannou výchovou nebo s na�ízeným 

p�edb�žným opat�ením. 

 

      Podrobnosti o organizaci výchovn� vzd�lávací �innosti a pé�e v za�ízení 

stanoví vnit�ní �ád. D�tem je v za�ízení poskytováno plné p�ímé zaopat�ení 

(stravování, ubytování a ošacení, u�ební pom�cky, zdravotní pé�e a lé�iva, kapesné), 

podle rozhodnutí �editele mohou být dále hrazeny i nap�. pot�eby pro volný �as a 

rekreaci, náklady na kulturní, sportovní a um�leckou �innost apod. 

      Základní organiza�ní jednotkou pro práci s d�tmi v za�ízení je výchovná 

(p�íp. rodinná) skupina. Výchovnou skupinu tvo�í v diagnostickém ústavu 4-6 d�tí, 

ve výchovném ústavu 5-8 d�tí. Ve výchovném ústavu lze z�ídit 2-6 výchovných 

skupin. Rodinná skupina je základní organiza�ní jednotkou v d�tském domov� a 

v DD se školou. Tvo�í ji v DD 6-8 d�tí, v DD se školou 5-8 d�tí. D�tský domov má 

2-6 rodinných skupin.                    

      D�ti jsou do výchovných (rodinných) skupin za�azovány se z�etelem na 

jejich výchovné, vzd�lávací a zdravotní pot�eby. 

 

 

Diagnostický ústav 

 

       Diagnostický ústav p�ijímá d�ti s na�ízenou ústavní výchovou, uloženou 

ochrannou výchovou nebo na�ízeným p�edb�žným opat�ením k diagnostickému 

pobytu, který trvá zpravidla 8 týdn�. Jsou možné také dobrovolné pobyty – na 

základ� dohody a souhlasu rodi�� (zákonných zástupc�) a klienta samého. Tento 

zp�sob umíst�ní je ale v praxi využíván sporadicky.                                                                                                        

       Na základ� výsledk� komplexního vyšet�ení, zdravotního stavu d�tí a 

volné kapacity jednotlivých za�ízení v obvodu p�sobnosti umis�uje d�ti do d�tských 

domov�, DD se školou nebo do výchovných ústav�. 

 

       V sou�innosti s ministerstvem diagnostický ústav provádí metodické 

vedení za�ízení ve svém územním obvodu, po dobu nezbytn� nutnou poskytuje pé�i 

d�tem zadrženým na út�ku z jiných za�ízení. Se souhlasem ministerstva m�že být 

v diagnostickém ústavu z�ízena jedna výchovná skupina pro ú�ely dlouhodobé pé�e 

o d�ti, které není vhodné p�emístit do jiného za�ízení (nap�. pro dokon�ení vzd�lání). 
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D�tský domov 

 

      Ú�elem d�tského domova je zajiš�ovat pé�i o d�ti s na�ízenou ústavní 

výchovou, které nemají závažné poruchy chování. Tyto d�ti se vzd�lávají ve školách, 

které nejsou sou�ástí d�tského domova. Do d�tského domova se umis�ují d�ti 

zpravidla ve v�ku 3-18 let, je sem možno umístit rovn�ž nezletilé matky s jejich 

d�tmi. D�tské domovy v sou�asné dob� u nás prod�lávají již n�kolik let množství 

zm�n k lepšímu. Snižování kapacity jednotlivých za�ízení sm�rem k domov�m 

rodinného typu, zlepšování materiálního vybavení jak ze státních prost�edk�, tak i 

z oblasti sponzorských subjekt� (formou p�ísp�vk� na za�ízení, rekreaci apod.) i 

zvyšování kvalifikace pracovník� d�tských domov� p�ispívá k celkovému 

zkvalitn�ní tohoto typu náhradní rodinné pé�e. 

 

 
D�tský domov se školou 

 

      V d�tském domov� se školou ( v donedávna používané terminologii 

d�tském výchovném ústavu �i výchovném ústavu pro d�ti a mládež) jsou 

umis�ovány d�ti od 6 let do ukon�ení povinné školní docházky s na�ízenou ústavní 

výchovou, uloženou ochrannou výchovou, p�íp. na�ízeným p�edb�žným opat�ením, 

které: a) mají závažné poruchy chování                            

b) pro svou p�echodnou nebo trvalou duševní poruchu vyžadují lé�ebn�  

    výchovnou pé�i 

 

 

      Pé�e d�tského domova se školou se zam��uje zejména na dokon�ení 

povinné školní docházky, zárove� také na práci s rodinou umíst�ných d�tí tak, aby 

p�ibližn� v patnácti letech u velké �ásti sv��enc� mohlo dojít k návratu do rodinného 

prost�edí a pokra�ování ve vzd�lání v síti neústavních škol.  

     Pokud u dít�te po ukon�ení povinné školní docházky p�etrvávají závažné 

poruchy chování, je p�e�azeno do výchovného ústavu. 
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Výchovný ústav 

 

      Výchovný ústav pe�uje o d�ti starší 15 let se závažnými poruchami 

chování, u nichž byla na�ízena ústavní výchova nebo uložena ochranná výchova. 

Výjime�n� lze do výchovného ústavu umístit i dít� starší 12 let se zvláš� závažnými 

poruchami chování. 

               

      Ústav poskytuje dlouhodobou pé�i , jejímž t�žišt�m je p�íprava na budoucí 

povolání. Výukové programy mohou mít t�i podoby:  

- kurzy a praktická školení pro krátkodobé pobyty a pro nejh��e 

vzd�lavatelné sv��ence (u d�v�at je to výchova k rodi�ovství, jakási redukovaná 

rodinná škola, u chlapc� základní �emeslné dovednosti), 

- odborné u�ilišt�, jež sv��enec absolvuje s výu�ním listem 

- st�ední odborné u�ilišt�. 

 

       Sv��enci jsou rozd�leni do výchovných skupin, jež obvykle odpovídají 

jejich za�azení do vzd�lávacího programu. Pokud se zavád�jí tzv. samostatné 

skupiny sv��enc�, kte�í bydlí mimo internát, docházejí do za�ízení na výukové 

programy a na stravu a jinak už nejsou pod kontrolou ze strany pracovník� za�ízení. 

Izolace, do nichž byli sv��enci umis�ováni po út�ku, byly v naprosté v�tšin� 

výchovných ústav� zrušeny. Zrušeno bylo i ost�íhání vlas�, jež jako sankce za út�k 

v n�kterých ústavech p�ežívalo ješt� do poloviny devadesátých let. P�i výchovném 

ústavu je z�izována základní, speciální nebo st�ední škola. Pro d�ti po ukon�ení 

povinné školní docházky m�že být z výchovn� vzd�lávacích d�vod� z�ízena 

v za�ízení pracovn� výchovná skupina, kde d�ti vedle p�ípravy na pracovní �innosti  

pracují v pracovn�právním vztahu. 

 

       V za�ízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy o sv��ence pe�uje zvláš� 

vyškolený personál. Kolektiv výchovných pracovník� je tvo�en zejména vychovateli 

– speciálními pedagogy, asistenty pedagoga, v sou�asné dob� v tém�� každém 

za�ízení p�sobí etoped a psycholog.  
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      Výchovný ústav zajiš�uje také pé�i o d�ti vyžadující výchovn� lé�ebný 

režim, nezletilé matky a jejich d�ti, výjime�n� také o d�ti se zdravotním (smyslovým, 

t�lesným, nebo t�žkým mentálním) postižením.  

   Výchovné ústavy se potýkají s nejr�zn�jšími problémy – s chyb�jící 

koncepcí tohoto druhu výchovy, která musí reagovat na novou spole�enskou situaci, 

s nedostate�nou diferenciací  jednotlivých za�ízení, jež vede k tomu, že spolu žijí 

sv��enci, kte�í by podle názoru pracovník� spolu žít nem�li (a tak „narušen�jší“ 

sv��enci strhávají mén� „narušené“), s nedostate�nou p�itažlivostí t�chto za�ízení pro 

nové pracovníky, s út�ky sv��enc�, jimž má málokdo odvahu preventivn� bránit, atd. 

 
    

 J. Sekera (1997) uve�ejnil studii zabývající se personálními vztahy ve 

výchovných ústavech. Použil soubor metod, jenž se �áste�n� kryje s jeho p�edchozí 

studií pracovník� ústav� sociální pé�e, což mu umož�uje oba šet�ené soubory 

srovnávat. Atmosféra pracoviš� byla zjiš�ována autorovým vlastním dotazníkem, 

škálou skupinové atmosféry podle Kollárika, dotazníkem hodnotov� orienta�ní 

jednoty podle Petrovského. Dopl�ujícími metodami byly volný rozhovor 

s pracovníky výchovných ústav� a orienta�ní pozorování v pr�b�hu šet�ení.                     

Nejnápadn�jší rozdíl mezi ob�ma skupinami profesionál� byl výrazn� vyšší po�et 

vychovatel� muž� ve skupin� pracovník� výchovných ústav�. Tito muži mají �asto 

vysokoškolské vzd�lání, jež však není p�ímo zam��eno na práci s rizikovou mládeží. 

Autor studie konstatuje, že v n�kterých ústavech se �ízení soust�e	uje hlavn� na 

„vn�jší“ efekt a na dokonalé materiální vybavení. Vedoucími pracovníky jsou 

prot�žováni ti, kte�í po této stránce p�edstavují pro ústav p�ínos. V jiných ústavech 

p�etrvává autokratický styl manipulace s pod�ízenými, hrani�ící n�kde se 

šikanováním �editelem neoblíbených zam�stnanc�. Sekera na základ� provedených 

šet�ení soudí, že status vychovatel� je obecn� nižší než status u�itel�, k �emuž 

p�ispívá vágní definice cíl� práce vychovatele a vágní kritéria její evaluace. Obsah 

práce vychovatel� je v n�kterých ústavech redukován jen na pouhý dozor nad 

sv��enci. (Sekera, 1998) 

      

„ Pracovníci výchovných ústav� dnes nez�ídka vystupují na odborných fórech 

jako rezignované ob�ti nezájmu úst�edních orgán� státu, jež si st�žují na to, že a� 

mají na starost nejh��e vzd�lavatelné mladé lidi, p�i p�id�lování prost�edk� jsou t�mi 
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„posledními v �ad�“ a nedo�kávají se ani legislativních, ani jiných forem podpory… 

Ústavy, v nichž personál v rámci stávajících možností vyvíjí úsilí o zavedení nutných 

systémových inovací, jsou zatím výjimkou. Pro oblast ústavní pé�e o rizikovou 

mládež je dnes charakteristická spíše atmosféra deziluze a rezignace než nadšení pro 

nutné zm�ny.“ (Matoušek, 2003, str. 162) 

 

 

2.2.2.  Rozhodování o ústavní výchov� 

 

      Podmínky rozhodování o ústavní výchov� upravuje ob�anský soudní �ád a 

s ním související p�edpisy. P�íslušná obec má podle platných p�edpis� navrhovat 

ústavní výchovu u t�ch d�tí, o n�ž rodi�e náležit� nepe�ují a žádná jiná alternativa 

výchovy dít�te se bu	 nejeví jako žádoucí, �i není dostupná. Ústavní výchova je 

navrhována rovn�ž t�m d�tem, které rodi�e ani jiné zp�sobilé pe�ovatele nemají. O 

návrhu rozhoduje místn� p�íslušný soud, který m�že �ízení o ústavní výchov� zahájit 

i bez návrhu ú�astník� a nemusí se t�mito návrhy p�i svém rozhodování �ídit. Soud 

tedy m�že na�ídit i jiný druh výchovy než ústavní pé�i. 

  

     Tesa�ová (1997) ve své diplomové práci uvádí, že po�et na�ízených 

ústavních výchov po roce 1989 postupn� stoupá a pr�m�rn� �iní 1900-2000 d�tí a 

mladistvých ro�n�. Ve své práci se zam��ila na rozbor kritérií, podle nichž se 

kuráto�i mládeže rozhodují doporu�it ústavní výchovu a zjistila, že p�i rozhodování o 

modelových p�ípadech existuje velká variabilita mezi jednotlivými kurátory. 

K represivn�jším postoj�m m�li blíže kuráto�i z okres� s vyšší kriminalitou a také 

�eští kuráto�i sahali k návrhu na ústavní výchovu ochotn�ji než kuráto�i moravští.       

Nejzávažn�jšími d�vody pro podání návrhu na na�ízení ústavní výchovy jsou:  

1. protiprávní jednání (p�estupky a trestná �innost) 

2. za�ínající závislost na drogách, alkoholu, p�íp. automatech 

3. út�ky z domova 

4. množství výchovných opat�ení uplatn�ných p�ed návrhem ÚV 

(Matoušek, Kroftová, 2003) 

 

V sou�asnosti u nás existuje 20 výchovných ústav� pro d�ti (podle nové 

terminologie d�tský domov se školou), 17 výchovných ústav� pro mládež (nov� 
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výchovný ústav) a 6 výchovných ústav� pro d�ti a mládež (nyní d�tský domov se 

školou a výchovný ústav).     

 

 

 

2.3.  Sou�asné právní normy 
 

       Základní právní normou, upravující podrobnosti výkonu ústavní nebo 

ochranné výchovy je v sou�asné dob� nov� p�ijatý Zákon �. 383/2005 Sb., kterým se 

m�ní zákon �.109/2002 Sb. O výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve 

školských za�ízeních a o preventivn� výchovné pé�i ve školských za�ízeních a o 

zm�n� dalších zákon� ve zn�ní pozd�jších p�edpis� a další související zákony.             

  

      Z dalších právních norem, které souvisejí s výkonem ústavní výchovy, je 

t�eba zmínit: 

-Zákon o rodin� �. 94/1963 Sb. Tento právní p�edpis stanovuje jako hlavní 

podmínku na�ízení ústavní výchovy vážné ohrožení výchovy (zanedbáním ze strany 

rodi��, jinak nevhodným výchovným p�ístupem, nebo nemohou-li rodi�e z vážných 

d�vod� výchovu �ádn� zabezpe�it) nebo již existující vážné narušení dít�te. 

Navrhovat a rušit ji m�že jen soud. Donedávna mohl podle zákona o rodin� místní 

ú�ad v rámci p�edb�žného opat�ení dít� umístit v ústavu. Nález Ústavního soudu 

�R �.72/1995 Sb. však rozhodl, že p�íslušný paragraf zákona o rodin� je v rozporu 

s vyšší právní normou – Listinou základních práv a svobod, která stanovuje, že práva 

rodi�� v��i dít�ti m�že omezit jen soud. 

 

 

-Zákon o sociáln� právní ochran� d�tí �. 359/99 Sb., který definuje, jak má 

být v rámci sociálních služeb poskytována sociáln� právní ochrana, výchovná a 

poradenská pé�e nezletilým osobám. Jeho cílem je chránit práva dít�te, jeho zdravý 

vývoj a �ádnou výchovu. Má p�sobit k obnov� narušených funkcí rodiny. V zákon� 

jsou definovány státní orgány ochrany dít�te (Ministerstvo práce a sociálních v�cí, 

Ú�ad pro mezinárodní ochranu d�tí, odd�lení sociáln� právní ochrany d�tí na státních 

ú�adech). 
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-Zákon o odpov�dnosti mládeže za protiprávní �iny a o soudnictví ve 

v�cech mládeže �.218/2003 Sb. upravuje okolnosti uložení a výkonu ochranné 

výchovy a dalších opat�ení p�i provin�ní spáchaném mladistvým. 

- Listina základních práv a svobod, Zákon �.2/1993 Sb. Zde je deklarováno 

právo každého ob�ana na zachování lidské d�stojnosti, nep�ipouští mu�ení, nelidské 

nebo ponižující zacházení a tresty. 

- Vyhláška �. 438/2006, kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní 

výchovy a ochranné výchovy ve školských za�ízeních. Tato právní norma upravuje 

organizaci výchovn� vzd�lávací �innosti v ústavech, p�ijímání a propoušt�ní d�tí a 

práci s n�kterými specifickými skupinami mládeže (nezletilé matky, d�ti 

s extrémními poruchami chování,…) 

 

 

 

2.3.1.  N�které mezinárodní právní normy 

 

- Úmluva o právech dít�te z roku 1989 vydaná OSN obsahuje kodex 

základních práv dít�te, a to ob�anských, politických, sociálních i kulturních. Úmluva 

obsahuje závazek státu respektovat práva rodi�� a rodiny i povinnost státu chránit 

dít� p�ed násilím a zanedbáváním 

- Doporu�ená evropská pravidla v oblasti spole�enských sankcí a opat�ení 

byla vydána Radou Evropy ve Štrasburku v roce 1992. Zpracoval je Evropský výbor 

pro trestní problematiku (CDCP) výbor pro spolupráci v trestních záležitostech(PC-

R-CP). Jejich smyslem je ustanovení ur�itého standardu pro tv�rce a vykonavatele 

národních legislativ, jenž by umožnil ú�inné provád�ní nevazebních sankcí a 

opat�ení. 
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2.4.  Výchovné ústavy a jejich �innosti 
 

2.4.1.  P�ijetí a propušt�ní z výchovného ústavu 

 

 Do výchovného ústavu je dít� nebo mladistvý p�ijímán na základ� soudem 

na�ízené ústavní výchovy, na základ� uložené ochranné výchovy a na základ� 

p�edb�žného opat�ení. Sv��enci jsou dle výzkumu z roku 2000 (Vocilka, 2001)  

p�ijímáni na základ� p�edb�žného opat�ení ze 13,4%, na základ� ústavní výchovy z 

82,6% a na základ� ochranné výchovy ze 4% .  

  

 Ústavní výchovu navrhuje m�stský ú�ad jednotlivé obce nebo obce 

s rozší�enou p�sobností. Je na�izovaná místn� p�íslušným soudem 

v ob�anskoprávním �ízení dle Zákona o rodin�. Tento soud m�že také podávat návrh 

na zrušení ústavní výchovy. K na�ízení dochází v p�ípadech, kdy selhalo jiné 

p�edchozí výchovné opat�ení nebo pokud rodi�e ze závažných d�vod� nemohou 

zabezpe�it výchovu dít�te a jiné pe�ovatele již nemají.  Ústavní výchova se na�izuje 

pouze v p�ípadech, kdy chování nezletilého nedosáhlo úrovn� trestného �inu. 

Nejedná se tedy o na�ízení trestního charakteru, ale obsahuje prvky prevence.  

 Ústavní výchova trvá maximáln� do 18 let života, p�ípadn� m�že být již z výše 

zmi�ovaných d�vod� prodloužena.  (Vocilka, 1994) 

 P�ed na�ízením ústavní výchovy má soud povinnost zkoumat, zda výchovu 

dít�te nelze zajistit náhradní rodinnou pé�í nebo rodinnou pé�i v za�ízení pro d�ti 

vyžadující okamžitou pomoc, která má p�ednost p�ed výchovu ústavní.   

Nejzávažn�jšími d�vody pro podání návrhu na na�ízení ústavní výchovy jsou 

protiprávní jednání (p�estupky a trestná �innost), za�ínající závislost na drogách, 

alkoholu, p�íp. automatech, út�ky z domova a množství výchovných opat�ení 

uplatn�ných p�ed návrhem ústavní výchovy. 

 

 Ochranná výchova je ur�itý druh opat�ení spadající pod trestní zákon. Ú�elem 

je prevence, izolace a resocializace. Tento druh ochranného opat�ení se ukládá 

v ob�anskoprávním �ízení d�tem od 12 do 15 let za �in, který se u právn� 

odpov�dných osob hodnotí výjime�ným trestem. Také m�že být tato výchova 

uložena d�tem pod 15 let za �in, který je u osob právn� odpov�dných hodnocen jako 
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�in trestný. V trestním �ízení je tato výchova na�ízena mladistvým od 15 do 18 let. 

Soud m�že rozhodnout na základ� dobrého chování mladistvého o podmín�ném 

propušt�ní. (Matoušek, Kroftová, 2003) 

 Ochranná výchova trvá maximáln� do 18 let života, p�ípadn� je prodloužena do 

19 let.Uložení ochranné výchovy se nezanáší do trestního rejst�íku. (Vocilka, 1994) 

Dle zákona �. 383/2005 Sb. jsou v za�ízeních pro d�ti s ochrannou výchovou 

používány speciáln� technické prost�edky k zabrán�ní út�ku d�tí. Dále je možné na 

základ� rozhodnutí �editele instalovat audiovizuální systémy.  

 

P�edb�žné opat�ení je opat�ení soudu ukládané v p�ípad�, že se nezletilé dít� ocitne 

bez jakékoli pé�e nebo jsou-li jeho život a pozitivní vývoj ohrožený nebo narušený. 

O návrhu na p�edb�žné opat�ení musí být rozhodnuto nejpozd�ji do 24 hodin poté, co 

byl podán. 

 

Propušt�ní z výchovného ústavu je možné v p�ípad� rozhodnutí soudu o propušt�ní 

nebo podmín�ném propušt�ní, dále v p�ípad� dosažení horní v�kové hranice 

stanovené zákonem pro pobyt ve výchovném ústavu.  

 

 

2.4.2.  Organiza�ní struktura, vnit�ní �ád  

 

 Základní organiza�ní jednotkou ve výchovných ústavech je výchovná 

skupina o po�tu 5 až 8 d�tí. Ve výchovném ústavu (v jedné budov� �i ve více 

budovách v jednom areálu) je možno z�ídit 2 až 6 výchovných skupin.  

 Pokusn� jsou zavád�ny tzv. samostatné skupiny klient�, kte�í bydlí mimo 

za�ízení a dochází jen na ur�ité výukové programy a stravu. (Matoušek a kol.,1998, 

str. 162 - 163) 

Každý výchovný ústav má za povinnost mít sv�j vnit�ní �ád jehož náležitosti 

jsou popsány ve vyhlášce �. 334/2003 Sb. �ád musí obsahovat charakteristiku a 

strukturu za�ízení, postup p�i p�ijímání, p�emis�ování a propušt�ní d�tí, organizaci 

výchovn� vzd�lávací �innosti v za�ízení, organizaci pé�e o d�ti v za�ízení, práva a 

povinnosti d�tí, práva a povinnosti osob odpov�dných za výchovu, úhrada náklad� 

na pé�i o d�ti v za�ízení, bezpe�nost a ochrana zdraví atd.  



                                                                                         
 

47 

 D�tem je v za�ízení poskytováno plné p�ímé zaopat�ení (stravování, ubytování a 

ošacení, u�ební pom�cky, zdravotní pé�e a lé�iva, kapesné), podle rozhodnutí 

�editele mohou být dále hrazeny i nap�. pot�eby pro volný �as a rekreaci, náklady na 

kulturní, sportovní a um�leckou �innost apod. 

 

 

Zákon �. 383/2005 Sb.  p�esn� popisuje práva a povinnosti d�tí umíst�ných 

v za�ízeních. D�ležité je zde to, že jsou pon�kud odlišné povinnosti a p�edevším 

práva d�tí s na�ízenou ústavní výchovou a uloženou ochrannou výchovou (d�ti a 

mládež s ochrannou výchovou mají režim p�ísn�jší a svá práva omezen�jší). 

V každém výchovném ústavu probíhá ur�itý systém hodnocení chování 

klient�, na jehož bázi jsou klient�m ud�lovány odm�ny nebo na�izovány tresty. 

Velice �astý je systém pr�b�žného týdenního bodování, kdy se vždy jednou za týden 

d�lá skupinové nebo celoústavní hodnocení. Klienti jsou seznámeni s kone�ným 

po�tem bod�, dle po�tu bod� jsou pochváleni nebo pokáráni, jsou jim ud�leny 

odm�ny nebo tresty a mají možnost se k hodnocení vychovatel� vyjád�it.  Dle 

zákona �. 383/2005 Sb. jsou to nap�íklad tresty jako odn�tí jakékoli výhody, snížení 

kapesného, omezení trávení volného �asu mimo za�ízení, omezena ú�ast na akcích 

ústavu, omezena ú�ast na atraktivních �innostech a zákaz ur�itých návšt�v. Mezi 

odm�ny pat�í nap�íklad odn�tí trestu, v�cná nebo finan�ní odm�na, zvýšeno kapesné 

a povolena mimo�ádná návšt�va, vycházka nebo akce. Samoz�ejm� tyto odm�ny i 

tresty mají v zákon� své up�esn�ní a nyní nov� i odlišení u d�tí s ústavní výchovou a 

d�tí s ochrannou výchovou.  

Jako speciální druh opat�ení je zde možné umístit dít� do odd�lené místnosti a 

to za ú�elem zklidn�ní agresivního dít�te. Umístit do této místnosti lze dít� starší 12 

let na nejvýše 48 hodin v m�síci. P�íkaz k tomuto vydává �editel za�ízení. Dít� má 

možnost vzít si s sebou p�edm�ty pro volný �as nebo vzd�lávání a je pod stálým 

dohledem psychologa nebo terapeuta. O pobytu v odd�lené místnosti musí být 

vedena dokumentace, která je sou�ástí povinné dokumentace ústavu. Toto opat�ení 

se však již tém�� nepoužívá. 

 

Do povinné dokumentace spadá již zmi�ovaný vnit�ní �ád, ro�ní a týdenní plány 

výchovn� vzd�lávací �innosti, jednací protokol, osobní dokumentace klient�, 

dokumentace o umíst�ní dít�te zadrženého na út�ku, denní evidence za�ízení, kniha 
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ú�edních návšt�v, kniha ostatních návšt�v. P�evážnou �ást této dokumentace píší 

pedagogi�tí pracovníci a vychovatelé a nesetkává se to s velkou oblibou. Pracovníci 

argumentují tím, že mnohdy tráví více �asu psaním dokumentace než samotnou prací 

s klienty.  

 

2.4.3.  Druhy výchovn� vzd�lávacích a zájmových �inností  

 

 V za�ízeních tohoto typu musí být podle zákona �. 383/2005 Sb. zajišt�no 

základní právo dít�te na výchovu a vzd�lávání. S dít�tem musí být zacházeno 

v zájmu harmonického rozvoje osobnosti s ohledem na pot�eby jeho v�ku. 

 V první �ad� je nutné poznamenat, že na plánování a vytvá�ení �inností ve 

výchovném ústavu by se m�li podílet i klienti sami. Pokud jsou klienti nuceni do 

aktivit, které jim p�ipadají zbyte�né a nesmyslné a nemají možnost prosadit si sv�j 

názor ohledn� trávení volného �asu, vzniká u nich pocit, že vychovatelé o n� nemají 

zájem a jen se snaží se klient� zbavit, což narušuje vztahy a tím i jakoukoli jinou 

�innost. 

 Stále ješt� je ve velké �ásti ústav� malá možnost osvojování si praktických 

dovedností a samostatnosti. Velký podíl na této situaci mají také omezené možnosti 

zam�stnávání klient� na brigádách a p�evaha organizované pé�e (stravování, praní). 

 V první �ad� se klienti setkávají s pracovními aktivitami, které bu	 p�ímo 

souvisejí s provozem ústavu nebo klienti pracují mimo ústav. Bohužel se 

z úklidových a údržbových �inností ve výchovných ústavech stalo „nutné zlo“ a 

úlohu p�ípravy na budoucí život a vlastní domácnost tém�� neplní. Pracovní aktivity 

mimo ústav, pokud jsou placené, jsou u klient� v�tšinou oblíbené. Tyto všechny 

�innosti se v poslední dob� honosn� nazývají ergoterapie, a�koliv n�kdy nemají 

s terapií nic spole�ného. 

 

 Výuka a vzd�lávání jsou ve výchovných ústavech �asov� nejnáro�n�jší 

�inností. D�ti zde navšt�vují praktickou školu, odborné u�ilišt� nebo st�ední školu. 

N�které školy jsou v areálu ústavu, p�ípadn� dít� do školy dochází �i dojíždí. 

Studijn� zdatn�jší d�ti mohou navšt�vovat st�ední školu, která obvykle není v areálu 

ústavu, což je pozitivní, nebo� dít� p�ijde do kontaktu i s mimoústavním prost�edím. 

Rizikem m�že být negativní p�ijetí „ústavního spolužáka“ ostatními d�tmi. Je také 

d�ležité zmínit, že zdaleka ne všichni žáci z výchovných ústav� svá studia dokon�í a 
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pokud dokon�í, tak se mnohdy ani své profesi nev�nují. Vychovatelé by p�edevším 

nem�li zapomínat na velký vliv u�ení nápodobou  a m�li by se snažit být pro své 

klienty dobrým vzorem. 

 V n�kterých ústavech se klienti setkávají s psychoterapií a to  individuální i 

skupinovou. Bohužel stále jsou tyto aktivity v�tšinou povinné, což podstatn� snižuje 

výsledný efekt. 

 

 Další velmi �astou a velmi oblíbenou složkou programu jsou sportovní 

aktivity. Sport velice kladn� p�sobí jak na fyzickou tak na psychickou kondici 

klient�. P�i plánování a organizování sportovní �innosti by se m�lo dbát nejen na 

atraktivitu �innosti, ale p�edevším na p�im��enost schopnostem klient�. 

 

 V prost�edí výchovných ústav� se osv�d�ily pobyty v p�írod� a na táborech. 

Nastupuje zde pocit uvoln�ní na stran� d�tí i vychovatel�. D�ti mají možnost být na 

ur�itou dobu mimo zdi a pravidla ústavu a vychovatelé zase mohou poznat d�ti 

v jiném prost�edím a v jiných situacích. Toto dohromady  posiluje vztahy mezi d�tmi 

a vychovateli, což napomáhá úsp�šnému procesu  resocializace.  

Velmi atraktivní �inností pro adolescenty je také muzikoterapie. Jedná se o 

proces fyziologického, emocionálního a smyslového ovliv�ování �lov�ka hudebními 

prost�edky. Tento interdisciplinární v�dní obor vznikl na základ� vývoje a 

vzájemného ovlivn�ní medicíny, psychologie, psychoterapie a hudební v�dy. V praxi 

výchovných ústav� se podle mých zkušeností využívá zatím spíše okrajov�, v naší 

zemi zatím také nemá tento obor takovou tradici a spole�enské uznání jako nap�íklad 

v USA, kde se rozvíjí již asi 50 let. P�itom americká muzikoterapie využívá formy 

skupinové i individuální, je založena na aktivní spole�né �innosti terapeuta a klienta, 

nebo terapeuta a skupiny. Metodami jsou p�edevším zp�v, spole�ná hra na hudební 

nástroje, pohybová terapie. Cílem muzikoterapie je zlepšení komunika�ních 

schopností, korekce emo�ních stav�, práce s agresí. Podle svých zkušeností 

s dívkami v za�ízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy mohu �íci, že v�tší 

využívání možností, které nabízí muzikoterapie, by u t�chto dívek jist� m�lo úsp�ch. 

 

 Déle se objevují r�zné kulturní aktivity, jako návšt�va kina, divadla, hraní 

vlastního divadla v rámci besídky atd.  



                                                                                         
 

50 

  Stále však nejvyhledávan�jší aktivitou jsou pro klienty výchovných 

ústav� vycházky a sledování televize.     

 

 

2.4.4.  Pedagogi�tí pracovníci 

 

 Pedagogi�tí pracovníci dle zákona �. 383/2005 Sb. vzd�lávají a vychovávají 

d�ti v souladu s cíli výchovy uvedené v tomto zákon� a zacházejí s nimi v zájmu 

plného harmonického rozvoje jejich osobnosti s ohledem na jejich individuální 

pot�eby. „Dle výzkumu z roku 2000 bylo ve výchovných ústavech v �R zam�stnáno 

1063 pracovník�. 42, 5 % žen a 57,5 % muž�. Z toho 30,3% s VŠ vzd�láním, 59,4% 

s SŠ vzd�láním a 10,3% s ZŠ vzd�láním.“ (Vocilka, 2001, str. 110) 

 

 Pedagogickým pracovníkem m�že být každý, kdo spl�uje zákonem stanovené 

podmínky vzd�lání  a podmínku psychologické zp�sobilosti. 

 Problém nekvalifikovanosti zam�stnanc� je v sou�asné dob� �ešen p�ijímáním 

nových zam�stnanc� pouze s odpovídajícím vzd�láním nebo rekvalifikací stávajících 

zam�stnanc�. 

 Ne�ešeným nebo málo �ešeným problémem v n�kterých za�ízeních je problém 

syndromu vyho�ení. Stále ješt� se pln� nedostaly do pov�domí vedení ústav� 

preventivní programy pomáhající otupit rizika tohoto zam�stnání, z nichž pramení 

riziko vzniku uvedeného syndromu burn - out. 

  Status vychovatel� je stále nižší než status u�itel�, z �ehož také plyne povrchní 

definování cíl� práce a jejich ned�sledné pln�ní. Obsah práce vychovatel� je 

v n�kterých ústavech redukován jen na pouhý dozor nad sv��enci. 

          Struktura klientely v za�ízeních pro výkon ústavní výchovy klade nemalé 

nároky na osobnostní vlastnosti a odbornou zp�sobilost pedagogických pracovník�. 

Proto v sou�asné dob� všichni pedagogové pracující v za�ízeních náhradní rodinné 

pé�e musí projít odborným psychologickým vyšet�ením. Ve výchov� se tém�� vždy 

jedná o dvoustranný proces, kdy vychovatel ovliv�uje dít� nebo adolescenta, ale i 

naopak. „Ve skute�nosti je ovliv�ování vychovatele chovancem velmi �asto siln�jší 

než obrácen�“ (Cipro, 1987, str. 54 – 55). Proto se n�kdy negativní prvky 

mezilidských vztah� b�žných mezi klienty mohou objevovat i mezi vychovateli. 
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Tomu má bránit nejen psychologické prov��ení, ale i pr�b�žná pé�e o výchovné 

pracovníky ze strany organizace nap�. r�znými výcviky, školeními a kursy.. 

            

 

 

2.4.5.  Problémy a rizika ústavní výchovy 

 

 Jedním z problém� výchovných ústav� a ústav� obecn� je tzv. hospitalizmus, 

kdy si klient natolik zvykne na život v ústavu a poté není schopen žít sám 

plnohodnotn� mimo ústav. Je nyní tém�� b�žné, že p�edtím, než se klient ocitne ve 

výchovném ústavu, prošel již d�tským domovem, d�tským domovem se školou a zdá 

se, že je pro n�j pobyt v ústavech normou a sám na tom nechce nic m�nit. I ú�ady 

takové d�ti snadn�ji dále umís�ují do dalších a dalších ústav� více než d�ti, které 

doposud žili ve své rodin�. 

  

Vzhledem k tendenci mládeže sdružovat se do skupin, podléhat skupinovému 

myšlení  a být v opozici proti autoritám a dosp�lým  m�že být samotná skupinová 

práce s mládeží ve výchovném ústavu problémová. Proto pro kvalitní a efektivní 

práci ve výchovném ústavu je velice d�ležité utvo�it správné skupiny. 

 Dalším problémem v minulosti byla  p�ílišná velikost ústav� a vysoký po�et 

klient�. V sou�asné dob� je trend ústav� s nižší kapacitou, poskytující možnost 

individuální pé�e. 

 Mezi architektonické problémy pat�í prostorové p�etížení, n�kdy i nepom�r 

prostor� pro klienty a pro personál ve prosp�ch personálu, stejná situace je i u 

materiálního vybavení (minimální vybavení v prostorech pro klienty je ovšem dáno 

jejich snahou vše kolem sebe zni�it). Vzhledem k tomu, že v�tšina ústav� byla 

stav�na za jiným ú�elem, jsou ústavy plné bariér a p�ekážek. Osobní prostor 

klienta je �asto redukován na postel, no�ní stolek a sk�í� a v n�kterých výchovných 

ústavech mají klienti zakázáno b�hem dne užívat svou postel nebo dokonce trávit �as 

v pokoji. Mimo to, že klient p�ichází o své soukromí, nemá �asto dovoleno ani si 

sv�j minimální prostor, který je mu p�id�len, upravit dle svých p�edstav. Plakáty, 

obrázky a podobné dekorace podléhají n�kdy p�íliš p�ísné kontrole vychovatel�. 

 Homogenita výchovných skupin vede k vytvá�ení kolektivních názor� a 

postoj� a je potla�ována individualita. Zvlášt� problematické je to v p�ípad�, kdy 
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jsou do výchovných ústav� umis�ovány spolu d�ti s rozdílnými poruchami chování 

(p�estupky proti školnímu �ádu u jedné skupiny oproti trestné �innosti u druhých).  

Mimo to zde vzhledem k citové deprivaci vznikají homosexuální vztahy, které jsou 

samy o sob� ve skupin� po�átkem problém�. Navíc mladiství klienti mohou být 

homosexuálními vztahy poškozeni trvale i po odchodu z ústavního za�ízení. 

 Ponorková nemoc také souvisí s uzav�eností ústavního prost�edí. M�že  být 

jednou z p�í�in vzniku šikany.  

 Další problémy vidí Matoušek (1995) nap�íklad v neujasn�né koncepci 

reedukace, v p�íliš autoritativním vedení a ve vysokém po�tu út�k�  klient�, jimiž 

se personál postupn� p�estává zabývat. V sou�asnosti není výjimkou ústav, který má 

i t�etinu klient� na út�ku.  

Problematické je také to, že klienti mají jen minimální možnost (ale i chu�) 

osvojovat si praktické dovednosti pro budoucí povolání a život mimo ústav 

v�bec. 

Také spat�uji problém v lhostejnosti zam�stnanc�, kdy se jejich výchovná práce 

mnohdy omezuje na dozor nad klienty a ve velkém riziku syndromu vyho�ení.    

Do této oblasti dále spadá nedostate�né ekonomické zabezpe�ení provozu, nár�st 

agresivity, nezájem rodi�� o spolupráci, zvyšující se po�et klient� s drogovou 

závislostí, nadm�rná administrativa, pomalé rozhodování soud�, malá 

meziresortní spolupráce atd.   

 Problematika ústavních za�ízení je známá a do jisté míry i �ešená a to hlavn� 

v západních evropských zemích p�edevším soust�ed�ním se na ambulantní pé�i 

v nových typech za�ízení, které se nebudou tolik svých uspo�ádáním podobat v�zení 

 
2.5.  Efektivita ústavní výchovy 

 
        Ústavní výchova jako jedna z forem náhradní rodinné pé�e je 

v pr�b�hu své historie stále podrobována kritickému zkoumání, zda se jedná o 

efektivní postup p�i �ešení situace d�tí, u nichž nelze spoléhat na rodinu. V d�ív�jších 

dobách, kdy ústavní výchova fungovala z velké �ásti na základech dobro�inných 

aktivit církve a obcí, a jiným zp�sobem o nezaopat�ené d�ti nemohlo být postaráno, 

statistické sledování toho, jak se d�ti v dosp�losti za�adily do spole�nosti nebylo 

nutností. V dob�, kdy z�izování a správu za�ízení p�evzal stát, požadovaly kontrolní 
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orgány informace jednak o pr�b�hu ústavní výchovy, jednak také o jejích výsledcích. 

K tomu ú�elu byla v zákon� zakotvena povinnost jednotlivých ústav� sledovat své 

sv��ence i po propušt�ní z pé�e. 

 

        Ve Vyhlášce MŠ �SR �.64/1981 Sb., o školských za�ízeních pro výkon 

ústavní výchovy a ochranné výchovy se v paragrafu 23, odst. 6 doslovn� �íká: 

„Za�ízení ve spolupráci s orgánem pé�e o d�ti a s národním výborem p�íslušným 

podle místa bydlišt� sv��ence, který skon�il pobyt v za�ízení, sledují jeho další vývoj 

po dobu nejmén� dvou let a pomáhají mu p�i �ešení obtíží vzniklých p�echodem do 

ob�anského života.“ 

 

         V souladu s touto právní normou v za�ízeních pro výkon ústavní a 

ochranné výchovy i dnes probíhá sledování, nebo spíše pokus o sledování 

propušt�ných klient�. V dob�, kdy jsem jako sociální pracovnice provád�la tento 

pr�zkum formou dotazování na naše sv��enky v míst� trvalého bydlišt�  na 

p�íslušném orgánu pé�e o dít�, vracelo se mi v pr�m�ru dv� t�etiny odeslaných 

dotaz� s informacemi, které bylo možno statisticky zpracovat. V té dob� se 

pohybovala úsp�šnost ústavní výchovy v našem za�ízení v rozmezí p�ibližn� 40 – 50 

%. N�které zprávy byly ale málo vypovídající, takže celkov� možná byla naše 

úsp�šnost ješt� nižší. 

 

 

2.6. Psychologické metody práce s mládeží ve výchovném ústavu 

 
 

       P�i výkonu ústavní nebo ochranné výchovy se v posledních desetiletích 

dostávají do pop�edí zájmu nejr�zn�jší  postupy  individuální i skupinové 

psychoterapie. „Myšlenka, že rizikovou mládež lze ú�inn� ovliv�ovat psychoterapií, 

je pro profesionály pracující u nás s touto mládeží velmi p�itažlivá. V nejednom 

našem za�ízení pro výkon ustavní výchovy existují dv� polemizující podskupiny 

pracovník�, jedna prosazuje co nejširší prosazování psychoterapeutických postup�, 

druhá prosazuje ovliv�ování klient� vzd�láváním, prací a dob�e volenými 

zájmovými �innostmi.“(Matoušek a kol., 2003, str.231)  Je na vedoucím za�ízení, 

aby p�i rozhodování o pot�ebnosti psychoterapeutických postup� položil minimáln� 
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stejnou váhu na pot�eby klient� a na kontext celého režimu práce s nimi. Bezesporu 

je psychoterapie dospívajících záležitostí velice citlivou a náro�nou na �as a 

„psychoterapeutický prostor“, který musí terapeut  vytvo�it pro to, aby si klienti 

mohli dovolit být sami sebou (se svými vzteky, neurotickými projevy, úzkostmi), 

aby mohli aspo� �áste�n� opustit svoji stylizaci. (Broža, 2000) 

Má-li být psychoterapie pro adolescentního klienta p�ínosná, musí terapeut 

respektovat ur�itá specifika práce s touto v�kovou skupinou. Nap�íklad v rozhovoru, 

zejména prvním, si terapeut musí být v�dom obav a odporu adolescenta, který 

obvykle nep�išel z vlastní v�le a celý rozhovor vést tak, aby mladý klient byl v�bec 

ochoten p�ijít podruhé. Dosáhne toho dodržováním t�í hlavních zásad (Weiner in 

�í�an, Wágnerová a kol. 1991): 

- umožnit adolescentnímu klientovi, aby se v terapii cítil dob�e 

- vzbudit v n�m zaujetí pro psychoterapii 

- vytvo�it u klienta vhodnou motivaci ke spolupráci 

        

 �asto �ešenou otázkou je zda je n�která forma psychoterapie paušáln� 

vhodn�jší pro práci s rizikovou mládeží. Jednozna�n� to nelze �íci, n�která typy 

psychoterapie jsou však bližší n�kterým institucionálním doktrínám �ili soubor�m 

p�esv�d�ení, jež sdílí vlivní profesionálové v ur�itém za�ízení. Ve vysoké mí�e jsou 

v za�ízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy využívány postupy �erpající z 

behaviorismu, psychologického sm�ru omezujícího psychoterapii pouze na vyvolání 

zm�n v chování. Pro zastánce tohoto postupu m�že být v extrémním p�ípad� cílem 

terapeutických opat�ení jen obklopit sv��ence v za�ízení takovým systémem odm�n a 

trest�, který by mu dal jednozna�nou lekci o hodnot� p�izp�sobivosti. 

 Individuální psychoterapie staví na intenzivním vztahu terapeuta a klienta. 

Terapeut pr�b�h a sm�r terapie �ídí, ale ne proti v�li klienta. Tato terapie je tvo�ena 

vzájemnou interakcí a komunikací. Pracuje se s rozhovorem, imaginací a s nácvikem 

situací. (Vym�tal, 2003). P�i terapii adolescent� s poruchami chování je terapeut, 

podobn� jako p�i terapii delikvent� �asto „vystaven situacím, kdy klient o�ekává 

okamžité spln�ní svých p�ání. S ohledem na cíl terapie – nej�ast�ji redukci 

impulzivního jednání a zvýšení zatížitelnosti – je v takových situacích p�edevším 

t�eba nenechat se vtáhnout do víru jednání, nýbrž udržet jasné podmínky a m�nit je – 

pokud v�bec – teprve po pe�livé reflexi“ (Rauchfleisch, 1999, str. 54). Na druhé 

stran� nejsou ojedin�lé p�ípady klient� úzkostných a osobnostn� nejistých, u nichž 
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individuální psychoterapie p�sobí podp�rn� a povzbuzuje a posiluje mladého 

�lov�ka v odhodlání své problémy �ešit (Timulák, 2006). 

   Více než psychoterapie individuální se donedávna zejména v souvislosti 

s existencí za�ízení s vyšší kapacitou umíst�ných klient� používala skupinová 

psychoterapie. V za�ízeních pro výkon ústavní výchovy se i dnes �asto využívají 

prvky terapeutické komunity. Dopl�kov� potom také relaxa�ní techniky, arteterapie, 

pohybová terapie, jóga. N�kdy se pracuje s klientovou rodinou (pokud je z d�vodu 

vzdálenosti bydlišt� dostupná a ke spolupráci ochotná). Rodinná terapie je 

indikována zejména v t�ch p�ípadech, kdy má závadové chování dít�te jasný smysl 

v kontextu rodinných vztah� a p�edstavuje v jejich rámci �ešení n�jakého konfliktu. 

Pokud se p�i práci s rizikovou mládeží používá individuální psychoterapie, je 

v�tšinou kombinována se skupinovými psychoterapeutickými a režimovými postupy. 

Jen z�ídka se doporu�uje a provádí jako hlavní, samostatný p�ístup k ovliv�ování 

rizikové mládeže. 

 

Samostatnou pozornost si v práci s problémovou mládeží zaslouží tzv. 

interak�ní psychoterapie. Pokud se v za�ízení poda�í vytvo�it p�íznivou situaci mezi 

klienty a vzbudit o tuto formu práce zájem, p�ináší nemalé zisky pro všechny 

zú�astn�né. Mladí lidé ve výchovných ústavech mají sice zpravidla za sebou 

zkušenosti se skupinovou atmosférou z r�zných v�tšinou závadových part, kterých 

byli �leny p�ed nástupem ústavní výchovy, kladný vliv skupinové koheze na sv�j 

osobnostní vývoj však v�tšinou nepocítili. P�ínosem interak�ních her a sociáln� 

psychologického výcviku jsou nové formy sociálního u�ení, zvyšování 

sebeuv�dom�ní a pocitu p�ijetí ve skupin�. Podle zkušeností pedagogické praxe 

dochází u ú�astník� k t�mto pozitivním zm�nám: 

- senzibilizace vnímání – vlastního a zárove� reflexe t�chto stránek u druhých 

- prohloubení odpov�dnosti – vytvo�ení postoje k událostem kolem a i k sob� samému 

- smysluplné vyjad�ování pocit� – mladí lidé zjiš�ují, že vyjad�ovat své postoje, 

myšlenky a city je dovoleno. Více se jimi zabývají a rozhodují se, zda je chováním 

projevit, �i ne. 

- uv�domování si vlastních motiv� chování – nejen u sebe, ale i druhých 

- sebeakceptování – získání pozitivního postoje k sob� samému, sebed�v�ra 

- akceptování druhých – s p�ijetím sebe souvisí i schopnost tolerovat názory a chování 

druhých, odvaha konstruktivn� �ešit konflikty 
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- nezávislost chování – zvýšení odpov�dnosti za sebe sama vede k p�iblížení se 

k druhým zárove� se zachováním svobody rozhodování. (Hermochová, 1994) 

 

V zahrani�ních klinických a poradenských pracovištích se v�tší m�rou lze 

setkat s využíváním hry jak v terapii, tak i v diagnostice. Ve vymezené �ásti za�ízení 

se jeden nebo n�kolik odborník� v�nuje výhradn� hrovým aktivitám s klienty. 

V širším slova smyslu lze k tomuto stylu práce p�i�adit i práci s p�edstavami, 

symboly (vycházející nap�. z  KBT a jiných postup� pracujících s fantazií a 

imaginacemi) (Humpolí�ek, 2005). U n�kterých adolescent� lze s výhodou využít 

jejich nekonven�ní orientaci nebo jindy ješt� prvky p�etrvávající d�tské fantazie a 

hravosti k projektivním metodám terapie. Imaginování vnit�ních psychických obsah� 

a jejich zachycování a� už jako obrazy, které popíšeme nebo nakreslíme, nebo nap�. 

tancem je zpo�átku pro každého klienta obtížné, pokud se poda�í získat pro tento 

druh terapie adolescenta, lze docílit výrazného zkrácení terapie (Šípek, 2000). 

 

 

Z dalších druh� psychoterapie uvedu nyní n�kolik nej�ast�jších, jejich 

využívání je v�tšinou na terapeutovi konkrétního za�ízení a na jeho specializaci. 

               

       a)  dynamická psychoterapie - psychoterapeut, který preferuje dynamický sm�r 

individuální psychoterapie vytvá�í s klientem unikátní spole�enství založené na 

sdílení osobních zkušeností a jejich význam�.  

  Z hlediska, které vidí klientovo chování jako výsledek p�sobení vnit�ních 

motiva�ních sil, se dá závadové chování považovat za výzvu v��i spole�nosti. 

P�ekro�ení ur�itých spole�enských pravidel a zákon� je jednak zkouškou vlastní 

odvahy, jednak testem toho, jak spole�nost funguje a jak si s daným p�ekro�ením 

pravidel poradí. Terapeut v rozhovorech proniká více nebo mén� hluboko do 

klientových osobních zkušeností, pokouší se jeho problémy zrcadlit a podle možností 

projas�ovat a docílit na n� klientova náhledu. Obtíží p�i individuální 

psychoterapeutické práci s rizikovou mládeží je nízká ochota t�chto mladých lidí 

podstupovat zdlouhavý proces založený jen na verbální vým�n� mezi terapeutem a 

klientem. Z tohoto d�vodu vnímají terapeuti orientovaní na dosp�lou klientelu mladé 

lidi ohrožené sociálním selháním jako nemotivované a pro individuální psychoterapii 

nevhodné. Ti terapeuti, kte�í se na práci s t�mito mladými lidmi specializují, se 
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opírají o areteterapeutické techniky nebo o zpracování p�íb�h� obsažených 

v pohádkách �i ve výtvorech populární kultury. 

       „U mladých lidí platí obecn�, že psychoterapeutické propracovávání 

rozumového náhledu na motivy je pro n� málo zajímavé a terapeuticky málo ú�inné. 

Individuální psychoterapie má u nich nad�ji na úsp�ch zejména tehdy, když jim 

umožníme setkání s pevnou, p�ijímající a autenticky se chovající dosp�lou osobou. 

Pokud se to poda�í, stane se terapeut reprezentací ego-ideálu a vztah k n�mu klienta 

výrazn� ovlivní.“ (Matoušek 2003, str.235-236) 

 

      b) behaviorální psychoterapie - tento psychoterapeutický p�ístup 

p�edstavuje v práci s rizikovou mládeží jednu z nej�ast�ji využívaných metod práce 

jak v minulosti , tak i v sou�asných zm�n�ných spole�enských podmínkách. 

Riziková mládež �asto postrádá spole�enské kompetence, jež by jí umož�ovaly 

uplat�ovat se ve spole�nosti bez konflikt� se zákony. Z tohoto hlediska je nasnad� 

úvaha, že by mnoha mladým lidem prosp�lo, kdyby je n�kdo nau�il sociálním 

dovednostem, které postrádají. Behaviorální terapie cílen� ovliv�uje jeden p�íznak 

nebo styl chování, pokud se to poda�í, m�že dojít k �et�zové reakci dalšího 

zlepšování. (Matoušek 1995) 

       Specializované programy pro ohroženou mládež rovn�ž n�kdy za�azují 

vedle jiných složek kurzy životních dovedností. N�kdy je jejich sou�ástí výuka 

komunika�ních dovedností, již už m�žeme považovat za behavioráln� 

psychoterapeutický postup, jindy jsou komunika�ní dovednosti samostatným 

tréninkovým kurzem.  

Trénuje se zejména komunikace mezi vrstevníky, neagresivní vyjednávání, 

vyjas�ování nedorozum�ní, posilování pozitivních vztah�, �ešení konflikt�. Jak 

výuka životním dovednostem, tak trénink sociální komunikace musí být provád�n 

s ohledem na v�k  mládeže. Ani u jedinc�,  kte�í dovršili patnáctý rok se nedá �ekat 

plná zp�sobilost k „dosp�lému“ komunika�nímu chování a k projevování dokonalé 

sociální kompetence. 

       �ada ústavních institucí pro rizikovou mládež dodnes používá tzv. 

bodovací systém, což je klasický zp�sob podmi�ování: za žádoucí chování klient 

dostává kladné body, za nežádoucí chování dostává záporné body, body se s�ítají a 

závisle na výsledku se klientovi dostává, resp. nedostává ur�itých výhod (nap�. 

vycházek, dovolenek). Je nepochybné, že se takto dá ú�inn� regulovat chování 
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mladých lidí b�hem pobytu v ústavu, velkým problémem je však zde zvnit��ování 

t�chto norem. Jestliže jsou body sou�ástí pravidel, na jejichž podobu nem�li klienti 

vliv (a tak je tomu v naprosté v�tšin� za�ízení pro výkon ústavní a ochranné 

výchovy), vnímají je jen jako vn�jší tlak, p�ed nímž dokáží uhýbat a v krajním 

p�ípad� mu vyhoví. 

 
       c) terapie realitou - patrn� jediným typem psychoterapie od po�átku 

vytvo�eným pro ovliv�ování rizikové mládeže je Glasserova realitní terapie. Sám 

autor ji sice ve své shrnující monografii (Glasser 2001) prohlašuje za postup 

použitelný u širokého spektra duševních poruch, jeho následovníci však metodu 

používali p�evážn� ve stejných indikacích, pro jaké ji její tv�rce p�vodn� zamýšlel – 

u mladých provinilc� proti zákonu v nápravných za�ízeních obvykle ústavního typu.. 

Glasserovy základní teze jsou tyto: Spole�ným jmenovatelem všech psychických 

t�žkostí je to, že klient nedokáže uspokojit svoje významné pot�eby. Závažnost jeho 

poruchy je p�ímo úm�rná deficitu v uspokojování pot�eb. Jakmile �lov�k pot�eby 

uspokojí, symptomy duševní poruchy zmizí. Lidské chování má vždycky smysl, i 

když je tímto chováním popírána realita sv�ta. Lé�ba je úsp�šná jen tehdy, pokud 

klienta odnau�í popírat sv�t, když ho nau�í uspokojovat pot�eby v rámci reality.         

       Prvním krokem v terapii realitou je navázání pevného vztahu mezi 

klientem a terapeutem. Druhý krok spo�ívá v odmítnutí t�ch druh� klientova 

chování, jež nejsou v souladu s realitou. P�itom je ovšem nutné, aby se terapeut 

snažil zachovat dobrý vztah ke klientovi. T�etím krokem je vlastní u�ení 

odpov�dn�jším, jiným druh�m chování, které si klient osvojuje pod terapeutovým 

vedením. Základní terapeutova dovednost spo�ívá podle Glassera v tom, že po 

navázání vztahu klade klientovi opakovan� otázku, pro� ješt� z�stává v terapii. Je 

snad již se svým chováním spokojen? Tuto otázku nesmí terapeut položit p�ed�asn�. 

Její správné na�asování je klí�ové pro úsp�šný pr�b�h terapie. Nelze ji položit 

p�edtím, než se vztah mezi klientem a terapeutem dostate�n� prohloubí. Terapeut by 

nikdy nem�l dostat klienta do pozice,  v níž obhajuje své neodpov�dné akce. Musí to 

být klient sám, kdo posuzuje, nakolik je jeho chování odpov�dné a nakolik není. 

Terapeut se pak m�že omezit na to, že klienta chválí za dosažené pokroky. 

Terapeutická situace je p�ehledn�jší a pro ob� strany jednodušší, když klient dochází 

na hodiny do terapeutovy ordinace. Klienti, kte�í pobývají nedobrovoln� v ústavním 
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za�ízení, mohou být v odporu ke všemu, co se v ústavu d�lá, tedy i k psychoterapii. 

Má li se terapie realitou v takové instituci da�it, musí v ní být podle Glassera „v�elá a 

disciplinovaná atmosféra“, která pomáhá klient�m v tom, aby p�ezkoumávali 

odpov�dnost svého chování. Instituce, jež klient�m takový postoj neumožní, jsou 

pouhými v�znicemi a ve skute�nosti u�í klienty popírat realitu. 

        Pro výchovné ústavy je velmi zajímavá myšlenka, že klient m�že být 

podle Glassera zpo�átku k terapii p�inucen. Když objeví, že pod tlakem se mu da�í 

uspokojovat své pot�eby lépe, pochopí také, že tlak byl projevem terapeutova zájmu 

o n�j. O minulosti m�že klient diskutovat se svými p�áteli, v terapii je to ztráta �asu. 

         Odmítavý postoj k analyzování klientovy minulosti pozoruhodn� 

koresponduje s principem programového nezájmu o klientovu minulost, k n�muž 

došel klasik práce s rizikovou mládeží A.S.Makarenko. I pro Makarenka 

p�edstavovala minulost balast, který je t�eba na zm�n�né životní dráze odhodit.  

Dlouhodob� by se ale klient m�l ke své minulosti znát, nem�l by však z ní mít zisky 

v podob� omluv pro své sou�asné chování. 

 

d) systemický p�ístup se staví kriticky i ke vstupním definicím toho, kdo 

má být v terapii klientem. I když k terapii dalo podn�t ur�ité chování jednoho 

mladého �lov�ka, klientem nakonec m�že být on sám, nebo jeho rodina, p�íp. n�která 

sociální skupina, do níž mladý �lov�k pat�í nebo profesionál �i dobrovolník z jiné 

instituce. Ze systemického hlediska totiž není klientem nositel problému, ale ten, kdo 

p�ichází se „zakázkou“. Každý typ práce s rizikovou mládeží – psychoterapii 

nevyjímaje – má v sob� ze systemického hlediska jak prvky �ízení (kontroly), tak 

prvky pomoci. V procesu vyjas�ování a napojování systemicky orientovaného 

terapeuta na klienta, p�ípadn� i na jeho rodinu a na další osoby je vhodné formulovat 

tzv. „terapeutickou smlouvu“, obsahující terapeutický cíl. V p�ípad� rizikového 

mladistvého je t�žké formulovat tento cíl jinak než jako kompromis mezi p�áními 

klienta a požadavky rodin, školy resp. instituce poskytující pé�i (Úlehla, 1996). 

     

       e) skupinová psychoterapie -  je terapeutická technika primárn� vyvinutá 

pro práci s dosp�lými lidmi, kte�í se jí ú�astní dobrovoln� a jsou pro její podstoupení 

motivování tlakem n�jakého problému, jejž vlastními silami nedokáží �ešit, �i tlakem 

zdravotních obtíží. Vyhovuje spíše lidem introspektivn� založeným, kte�í však mají 

dobrou schopnost komunikovat a jsou k tomu ochotni. Pro mladistvé klienty je 
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vhodnost skupinové terapie zvláš� dob�e zvážit, zejména pokud se týká motivace, 

vhodnosti dlouhodobé skupinové analýzy a osobnostních vlastností adolescent�. 

Pokud dodržíme základní podmínku dobrovolné ú�asti na skupinové práci, musíme 

po�ítat se zvýšenou fluktuací ( Roberts, Pines 1998).  

       Má-li se skupinová psychoterapie efektivn� používat u rizikové mládeže, 

je t�eba postupovat jinak než u dosp�lých osob. Tzv. riziková mládež málokdy své 

vnit�ní konflikty ráda rozebírá, spíše si je odreagovává formou akce. Pouhé mluvení 

m�že vnímat jako nezáživné a nudné. Aranžmá terapie m�že klient�m p�ipomínat 

školu a terapeut je snadno ztotožn�n s u�itelem, jemuž se na p�l úst a jen 

v nejnutn�jší mí�e odpovídá na jeho dotazy. Terapeut pak z pocitu bezmoci m�že 

zesilovat tlak na �leny skupiny, p�ípadn� se uchylovat k nepr�hledným manipulacím. 

Ješt� vážn�jší problém m�že pro mladé lidi p�i skupinové psychoterapii p�edstavovat 

p�ítomnost vrstevník�. B�hem dospívání má hodnocení vrstevník� v �ad� situací 

v�tší význam než hodnocení dosp�lou autoritou. Konflikt dospívajícího �lov�ka 

s dosp�lým m�že ve vrstevnické skupin� zvyšovat jeho prestiž, ale konflikt 

s v�d�ími osobnostmi vrstevnické skupiny pro n�j bude vždy špatn� snesitelný. 

Ve vrstevnické skupin� má mladý �lov�k pot�ebu imponovat, skupinová 

terapie, která vede ú�astníky k tomu, aby se sv��ovali se svými problémy t�žkostmi a 

pocity mén�cennosti, vynáší na ve�ejnost práv� to, �ím by se mohl dospívající 

v o�ích vrstevník� shodit. K tomuto druhu choulostivého materiálu pat�í i informace 

o rodin� a jejích vnit�ních vztazích, a to zejména v p�ípad�, kdy rodina klienta 

zanedbávala nebo ohrožovala. Rodina je pro každého �lov�ka sou�ástí jeho image, 

pro dospívajícího ješt� víc, než by �ekal �lov�k, který s mládeží nepracuje. 

Dospívající se nap�. m�že celý život cítit zanedbávaný matkou, která je prostitutka a 

alkoholi�ka a s níž se dostává ob�as do t�žkých konflikt�. Mezi vrstevníky má však 

týž mladý �lov�k pot�ebu „zachovávat dekorum“ (totiž chránit svou prestiž) 

tvrzením, že matka ho má ráda a vždy se o n�j dob�e starala. 

Skupinová psychoterapie, která je pro všechny klienty instituce (ústavu, 

v�zení) povinnou sou�ástí programu, nem�že být považována za psychoterapii 

v pravém slova smyslu. Je-li skupinová psychoterapie sou�ástí výchovného 

(lé�ebného) režimu práce s mladistvými, je mnohem výhodn�jší pro terapeuty i pro 

její ú�astníky, má-li charakter vysoce výb�rového programu, do n�hož vstoupit není 

pro zájemce úpln� jednoduché. 
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Dob�e sestavená a dob�e vedená skupina mladistvých je na rozdíl od 

skupiny dosp�lých soudržn�jší, i vztahy k terapeut�m jsou osobn�jší a intenzivn�jší. 

Terapeut se nem�že uchýlit do role projek�ního plátna, na n�ž klienti promítají svá 

p�ání a své vzpomínky. Psychoanalytik E. Erikson, který pracoval s mladými lidmi, 

skv�le post�ehl, že mladý �lov�k chce terapeutovi „hled�t p�ímo do tvá�e“. Terapeut 

nemá jinou možnost, než se chovat autenticky, autenticitu by však m�l mít jednak 

pod svou kontrolou, jednak by mu v tom m�l pomáhat koterapeut. 

 
f) terapeutická komunita - systém práce terapeutické komunity vlastn� 

rozši�uje možnosti aplikace a také ú�ink� skupinové psychoterapie. Hlavní myšlenky 

terapeutické komunity jsou t�i. Na rozdíl od tradi�ních hierarchicky uspo�ádaných 

institucí je t�eba: 

- maximáln� podporovat komunikaci všech se všemi 

- poskytnout klient�m (sv��enc�m) maximum odpov�dnosti za to, co se s nimi d�je 

- vždy, když je to možné, rozhodovat demokraticky 

 

Za socialistické éry se v našich za�ízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy 

t�šila terapeutická komunita jako forma práce s rizikovou mládeží velké p�ízni. 

V jednotlivém provedení však mezi ústavy však byly velké rozdíly. Komunity se 

snažily p�sobit v úzkém prostoru, který jim vymezovaly zákony p�íslušného rezortu 

a za�ízení. Vymezený prostor byl ale v t�chto p�ípadech tak úzký a míra podílu 

klient� (v�z��, sv��enc�, pacient�) na rozhodování tak nízká, že je zcela namíst� se 

ptát, zda ješt� jde o terapeutickou komunitu, nebo spíš jen o snahu vytvo�it novým 

pojmenováním p�ijateln�jší image v podstat� nezm�n�nému systému zacházení 

s lidmi, které spole�nost pot�ebuje izolovat.  

Lé�ba v psychoterapeutické komunit� je nejintenzivn�jší a také 

nejnáro�n�jší formou psychoterapeutické lé�by. „Jen n�které naše komunity 

uplat�ují dnes systém n�kolika lé�ebných fází, v nichž klient�m postupn� p�ibývá 

odpov�dnosti a samostatnosti. V�tšina za�ízení hlásících se u nás ke komunitním 

princip�m tento postup nepoužívá. Komunita, která by byla ekonomicky sob�sta�ná 

a která programov� opouští objekty, jež se �asem staly p�íliš luxusními, u nás zatím 

neexistuje“ (Matoušek, Kroftová, 2003, str. 248). 
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Výzkumná �ást 
 

3.  Cíle a úkoly výzkumu 
       

       Dívky ve výchovném ústavu jsou specifickou skupinou mládeže (v�ku 16 – 18 

let), kterou spojuje výskyt poruch chování, v�tšinou v anamnéze vystopovatelných 

od útlého d�tství. Tyto poruchy chování se stávají d�íve nebo pozd�ji d�vodem 

na�ízení ústavní výchovy. Nabízí se tedy možnost zkoumat p�í�iny t�chto poruch, 

p�ípadn� spolu s nimi se vyskytující charakteristiky jejich osobnosti a rodinného 

prost�edí, z n�hož pocházejí.  Tato rigorózní práce si vybírá n�které z nich a klade si  

za cíl : 

 

1.  Zmapovat souvislosti zp�sobu rodinné výchovy a celkového emo�ního 

klimatu v rodin� s vybranými osobnostními charakteristikami dívek s na�ízenou 

ústavní výchovou. V praxi se ukazuje, že u dívek ve výchovném ústavu pro mládež  

je opakující se charakteristikou  narušený vztah k matce, n�kdy až ve fázi naprostého 

oboustranného p�erušení kontakt�. Na takto závažných zm�nách rodinných vztah� se 

podílí jist� v�tší množství faktor�. Dále se u dívek ve výchovném ústavu 

v anamnézách a vyšet�eních z diagnostického ústavu opakují n�které osobnostní 

charakteristiky, na n�ž je také nutno brát ohled p�i výchovné práci. Jsou to nap�. 

tendence k impulsivnímu až zkratkovitému jednání, zvýšená citlivost na kritiku jejich 

osoby nebo rodiny, zvýšené riziko zneužívání návykových látek, agresivní sklony 

apod. Aby bylo v t�chto oblastech možné porovnat dívky z výchovného ústavu, 

s b�žnou populací dívek odpovídajícího v�ku a podobného vzd�lání, bylo  výzkumné 

šet�ení provedeno jednak s ústavními dívkami, jednak mezi dívkami druhého a 

t�etího ro�níku st�edního odborného u�ilišt�. 

  

2.   Na základ� opakovaného hodnocení projev� chování dívky jedním vychovatelem 

v pravidelných intervalech v pr�b�hu jednoho roku lze provést  zhodnocení 

efektivity systému eduka�ních metod a opat�ení, využívaných v sou�asnosti 

v za�ízeních pro výkon ústavní výchovy mládeže. Dívky jsou v ústavu hodnoceny 

pomocí písemného m�sí�ního hodnocení, které vypracovává skupinový vychovatel a 

zakládá se do osobního spisu. Možnost zjišt�ní vývoje jednotlivých složek chování 
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p�ineslo až využívání Škálového dotazníku rizikového chování (Mezera, 1999), který 

byl upraven pro pot�eby našeho za�ízení. 

        

 Pro uskute�n�ní prvního z cíl� výzkumu byly formulovány následující p�edpoklady: 

 

1. Emo�ní vztah matky z pohledu dívek ve výchovném ústavu je �ast�ji 

reflektován jako záporný na rozdíl od jejich vrstevnic žijících v rodinách .  

 

2. Lze o�ekávat, že p�evládajícím stylem výchovy v rodin� bude u dívek ve          

výchovném ústavu výchovné �ízení v rodin� jako celku rozporné �ast�ji než u        

dívek dosud žijících v rodinách. 

 

3. Vybrané osobnostní charakteristiky jako emo�ní stabilita, impulsivita, 

dobrodružnost �i schopnost empatie dívek ve výkonu ústavní výchovy vykazují  

významné odlišnosti proti obdobným charakteristikám dívek žijících 

v rodinách. 

4. P�edpokládám souvislost mezi osobnostními charakteristikami (impulsivita, 

emo�ní stabilita, dobrodružnost, schopnost empatie) a výchovnými styly matky. 

 

      S druhým cílem výzkumu je spojen konkrétní úkol  posoudit s p�ihlédnutím ke 

konkrétním projev�m chování a jejich vývoji b�hem pobytu v ústavu  efektivitu 

výchovného procesu. Vzhledem k rozsáhlým spole�enským zm�nám v posledních 

letech došlo i k výraznému posunu v p�ístupu k mládeži s poruchami chování, 

zejména jeho zna�nou liberalizací. Nakolik tyto zm�ny v eduka�ních metodách 

budou p�ínosné lze zatím zjiš�ovat jen v omezené mí�e. 

 

 

3.1.  Metody sb�ru dat 
 

3.1.1.  Dotazník zp�sobu výchovy v rodin� 
 
 

         Jedná se o metodu, zjiš�ující emo�ní vztah rodi�� (jednotliv� i celkový) 

k dít�ti, dále potom také styl �ízení, uplat�ovaný každým rodi�em zvláš� a odvozen� 
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z toho i celkový zp�sob �ízení v rodin�. Z kombinace t�chto dvou údaj� je potom p�i 

interpretaci výsledk� po individuálním up�esn�ní možno za�adit rodinu do jednoho 

z devíti polí. Pomocí modelu devíti polí lze zhodnotit výchovu v rodin� a její 

pravd�podobné d�sledky pro dít�. (�áp, Mareš, 2001). Metoda využívá modelu �ty� 

komponent� výchovy a jejich kombinací. Rozlišuje dv� dvojice protikladných 

komponent� výchovy: kladný a záporný, požadavk� a volnosti. Ty se vzájemn� 

kombinují v r�zných kvantitativních stupních i kvalitativn� odlišných formách. 

Zp�sob výchovy vyjad�uje obecn�jší a podstatn�jší charakteristiku výchovného 

p�sobení, než jsou jednotlivé výchovné metody a prost�edky (�áp, Boschek 1994). 

Konkrétní zp�sob výchovy siln� p�sobí nejen na �innost d�tí a jejich psychický stav, 

ale i na nejr�zn�jší složky osobnosti. 

Emo�ní vztah k dít�ti kladný je charakterizován pohodou a dobrou náladou p�i 

�innostech spole�n� vykonávaných dít�tem a rodi�em, Rodi� projevuje porozum�ní 

pro dít� v b�žných i náro�ných situacích a konfliktech. 

Emo�ní vztah k dít�ti záporný se vyzna�uje otev�eným projevováním nenávisti 

rodi�e k dít�ti nap�. v rozhovoru o n�m, postojem lhostejnosti k problém�m dít�te a 

nedostatkem �asu. Rodi� zd�raz�uje chyby dít�te a �asto je dít�ti vy�ítá. Objevuje se 

up�ednost�ování jiného dít�te, dávání ho za vzor. Tém�� se nepoužívá pochvala, více 

výhr�žky a tresty. 

Emo�ní vztah záporn� – kladný vypovídá o výchov� emo�n� rozporné, jeden 

z rodi�� zavrhující, druhý extrémn� kladn� p�ijímající. 

Z komponentu požadavk� a volnosti lze odvodit styl �ízení v rodin� – silné – 

vyzna�uje se u konkrétního rodi�e zd�raz�ováním schématu „poru�ím a dít� 

poslechne“, rozhodováním za dít�, nepodporování samostatnosti dít�te i v oblastech 

p�im��ených v�ku. 

�ízení v rodinné výchov� – slabé – málo požadavk� na dít�, tém�� chyb�jící 

kontrola pln�ní povinností dít�te. Rodi� využívá v�tšinou pouze domluvu dít�ti, 

spokojí se se slibem nápravy i u závažných p�estupk�. 

�ízení  ve výchov� – rozporné – sou�asn� se vyskytují znaky �ízení slabého i 

silného. Nap�. na problémy jeden z rodi�� dlouho nereaguje, pak  t�eba p�i 

stížnostech školy se uchýlí ke k�iku a fyzickým trest�m. V rodin� se projevuje �asto 

jako rozpor jednoho z rodi�� nadm�rn� p�ísného, druhý dít� p�ed partnerem chrání, 

omlouvá. 
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�ízení v rodinné výchov� – st�ední – dít� vedeno k odpov�dnému pln�ní svých 

povinností, rodi� i dít� to považují za samoz�ejmé. 

 

 
 
 
 
 3.1.2.  Dotazník sociálních vztah� 
 
 
         Tento dotazník ve své p�vodní verzi zahrnoval pouze otázky, zjiš�ující 

vrstevnické vztahy, zp�sob trávení volného �asu a p�edstavy o vlastní budoucí 

partnerské a rodi�ovské roli. V této podob� byl p�edkládán dívkám ve výchovném 

ústavu, pozd�ji když jej vypl�ovaly respondentky v odborném u�ilišti, byl již 

dopln�n o �ty�i otázky mapující v�k, stabilitu školního prost�edí  a základní 

informace o rodin�, nebo� u t�chto dívek nebylo možno tyto informace zjistit jiným 

zp�sobem. U dívek s na�ízenou ústavní výchovou jsem v tomto ohledu z velké �ásti  

�erpala ze spisové dokumentace. Otázky za�azené do dotazníku byly zvoleny tak, 

aby je bylo možno skupinov� vyhodnotit nap�. p�i zkoumání zp�sobu trávení 

volného �asu jako p�evahu aktivních nebo pasivních (receptivních) �inností. S tím 

úzce souvisí také frekvence provozované záliby.  

 

         

           3.1.3.  Eysenckovy osobnostní dotazníky 

 

                   Dotazníky EPQ –R a IVE, a� jsou p�vodn� ur�eny pro dosp�lé, jsem p�i sb�ru 

dat zvolila zejména proto, že s nimi  pracuji již �adu let, obsahuje totiž i normy pro 

v�kovou kategorii dívek ve výchovném ústavu. Uvedené p�vodní v�kové normy jsou 

ješt� up�esn�né možností srovnání s normami pro slovenskou populaci, která je 

našim podmínkám podle mého názoru velice blízká.   

 

             Dotazník EPQ – R postihuje jak základní  dimenze osobnosti, extraverzi – 

introverzi a neuroticismus (emocionální stabilita – nestabilita), tak další d�ležité  

faktory jako psychoticismus (ozna�ující spíše ur�itou tvrdost jako protiklad k tzv. 

„vst�ícným“ postoj�m), návykovost a kriminalitu. Tyto jednotlivé škály jsou 

v diagnostice dívek s na�ízenou ústavní výchovou svým zam��ením velmi cenné. 
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Vzhledem k tomu, že d�vodem ústavní výchovy jsou �asto nap�íklad problémy se 

zneužíváním drog, delikventní chování jako t�eba ú�ast p�i krádežích apod., je  

zajímavé srovnávat tato fakta z anamnézy s výsledky v subtestech kriminalita a 

návykovost. Jak uvád�jí auto�i testu (Eysenck, Eysenck 1991) kriminalita a 

návykovost jsou dv� oblasti lidského chování, které úzce souvisejí s osobností. 

Vzhledem k tomu, že p�esahují individuální škály, byly pro n� na empirické bázi 

sestaveny speciální škály C a A. Využilo se p�i tom kombinace položek n�kolik škál 

EPQ, jež vhodn� korelovaly s t�mito typy chování. Tyto škály jsou v praxi p�i 

diagnostikování, prevenci i selekci nepopiratelným p�ínosem. 

 

 

            Druhý dotazník – IVE postihuje u vyšet�ovaných osob míru jejich 

impulsivity, dobrodružnosti a empatie. Pokud se týká vztahu mezi jednotlivými 

škálami, auto�i testu uvád�jí pozitivní korelaci impulsivity s psychoticismem a o 

n�co mén� i s extraverzí, dobrodružnost naopak více koreluje s extraverzí a mén� s 

psychoticismem. Empatie koreluje pozitivn� s neuroticismem. Tyto výsledky 

p�inesla studie (Eysenck, Eysenck 1978), která se pokusila umístit všechny t�i 

sledované faktory do trojrozm�rného prostoru psychoticismu, extraverze a 

neuroticismu. Další studie p�inesly zajímavé poznatky o podstat� impulsivity jako o 

abnormálním �i patologickém aspektu „risk taking“ chování spojeném 

s komponentem extraverze. „Jinak �e�eno – impulsivní jedinci (typu P) si v�bec 

neuv�domují d�sledky svého jednání, zatímco ‚dobrodružné‘ subjekty (typu E) se 

vyzna�ují ješt� siln�jším ‚risk taking‘ chováním, p�i�emž jsou si pln� v�domi rizika, 

jež z toho plyne“ (Eysenck, Eysenck 1993, str. 63). P�i interkorelacích, které z toho 

vyplývají je d�ležité, že empatie nyní nemá pouze pozitivní korelaci 

s neuroticismem, ale také negativní korelaci s psychoticismem. Záv�rem auto�i testu 

zmi�ují jako d�ležitý poznatek to, že neuroticismus,  do ur�ité míry koreluje 

s impulsivitou, a – p�edevším u žen – negativn� s dobrodružností. To není 

p�ekvapivé, nebo� neuroticismus zde funguje jako jakási brzda dobrodružnosti, do 

vyhledávání prožitk� u extravert�  vnáší prvek bázlivosti. 
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 3.1.4.  Škálový dotazník rizikového chování 

          

          V ústavu, kde pracuji, se s úsp�chem využívá  Škálový dotazník rizikového 

chování žáka (Mezera, 1999), na jehož standardizaci v podmínkách za�ízení pro 

výkon ústavní a ochranné výchovy jsem se rovn�ž podílela. Jeho konkrétní podobu 

jsem �áste�n� upravila pro pot�eby našeho za�ízení zm�nou po�adí otázek tak, aby se 

výsledky snadn�ji vyhodnocovaly. Proto vznikl také od p�vodní verze odlišný 

záznamový arch (viz p�íloha), na n�mž vpravo prostým sou�tem lze ihned ur�it hrubé 

skóry jednotlivých subtest� pro zanesení do grafu.  Posuzovací škálu tvo�í celkem 46 

položek, zachycujících rizikové chování mladistvých, které hodnotí skupinový 

vychovatel na sedmibodové Lickertov� škále sumovaných odhad�. Zachycuje tak 

aktuální stav práce s klientem, vyhodnocení v pravidelných �asových intervalech 

dává nahlédnout na dynamiku reeduka�ního procesu. Sledované kategorie rizikového 

chování jsou: 

- asociální chování – chování a jednání, které neodpovídá spole�enským 

zvyklostem nebo sociálním normám skupiny, v níž se mladý �lov�k pohybuje, ale 

nedosahuje ješt� intenzity projev�, které by byly namí�eny proti této skupin� jako 

celku. Jedince s uvedenými projevy chování lze ozna�it jako nep�izp�sobivého a 

neintegrovaného, bez integrace nem�že dojít k p�enosu sociálních norem. 

- antisociální chování – ozna�uje již projevy chování typu juvenilní delikvence, 

neboli ve svých d�sledcích poškozující skupinu p�íp.celou spole�nost. 

- egocentrické chování – komplex �ady projev� adolescenta, charakteristických 

preferováním osobních zájm� p�ed zájmy a pot�ebami jiných. Nelze ho za všech 

okolností chápat pejorativn�, p�ípadn� zam��ovat s egoismem. 

- impulzivní chování – manifestuje se projevy psychomotorického neklidu, 

zvýšenou dráždivostí, instabilitou. Je zdrojem �ady intrapsychických i 

interpersonálních konflikt�. 

- maladaptivní chování – spektrum projev� tohoto chování je široké a zahrnuje 

i takové projevy jako dificilní nebo agresivní chování. V�tšinou je vymezováno jako 

d�sledek nevhodných vliv� okolního prost�edí. 

- negativistické chování – s projevy jako pasivní odpor, hostilní projevy, dále i 

projevy aktivního vzdoru a út�kové reakce. Je nutno odlišit od prosté neposlušnosti 

jako nespecifického osobnostního znaku, na druhé stran� neposlušnost �asto 

v negativismus a vzdorovitost u jedince vyústí. 
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- inklinování k problémové skupin� – problémová skupina je �asto 

charakterizovaná spíše svou podobou asociativní a neorganizované skupiny. Výrazná 

proximita ke skupin� problémových vrstevník� je nesporn� závažným sociálním 

fenoménem sociální desintegrace adolescent� a je také jedním z významných 

prediktor� dificilního a rizikového chování (Mezera, 1999). 

 
 
 

 

3.2.  Charakteristika výzkumného a kontrolního souboru 
                        

          Pro realizaci  výzkumu jsem zvolila koncept výzkumného a kontrolního 

souboru zejména proto, že jak osobnostní dotazníky EPQ – R a IVE, tak Dotazník 

zp�sobu výchovy v rodin� využívám ve své práci psycholožky výchovného ústavu 

již velmi dlouho. V posledních zhruba t�ech letech jsem k t�mto metodám p�ipojila 

ješt� n�kolik otázek o úrovni sociálních vztah� dívek a výzkumný soubor vznikl 

v podstat� náhodným výb�rem z dívek, vykonávajících v tomto období ústavní 

výchovu v našem za�ízení.  V našem výchovném ústavu jsou umis�ovány dívky se 

širokým spektrem poruch chování, z nichž k nej�ast�jším pat�í út�ky z domova, 

záškoláctví, toulky a drobné krádeže s partou, p�ed�asné sexuální zkušenosti, 

p�ípadn� prostituce, experimentování s drogami nebo r�zný stupe� závislosti na nich. 

Ve výchovném ústavu až na výjimky tráví v�tšinou minimáln� rok, jsou tak 

p�ijímány hlavn� proto, aby mohly absolvovat alespo� jeden ro�ník u�ilišt� nebo 

praktické školy. Pro ilustraci je v následující kapitole uvedeno n�kolik kasuistik a 

v p�ílohách na konci práce n�které kresby a písemné výtvory.  

         

Kontrolní soubor byl naproti tomu konstituován v pom�rn� krátké dob�, sada 

dotazník� byla administrována dívkám ve st�edním odborném u�ilišti. Tuto skupinu 

dívek jsem zvolila jako našim dívkám nejbližší pokud se týká v�ku a vzd�lání. 
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3.2.1.  Srovnání výzkumného a kontrolního souboru 

 
      K podrobn�jšímu popisu výzkumného souboru pokud se týká v�ku, výchozího 

rodinného prost�edí a  po�adí navšt�vované st�ední školy bylo využito spisové 

dokumentace dívek, kterou vede sociální pracovnice ústavu. Pro ú�ely zjišt�ní 

obdobných údaj� u dívek z u�ilišt� byl p�vodní dotazník sociálních vztah� dopln�n o 

�ty�i otázky (�.1,2,3 a 16 – viz p�íloha). V�kový pr�m�r v obou skupinách dívek se 

pohyboval kolem 17 let, s mírn� vyšší variabilitou u výzkumného souboru (viz graf 

�.1). 

 

Graf �. 1 – Zastoupení v�ku u výzkumného a kontrolního souboru 

                   (v po�tech dívek) 

                   VS……………..výzkumný soubor (n = 66) 

                   KS……………..kontrolní soubor (n = 70) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

       Vzhledem k tomu, že ústavní výchovu vykonávají dívky v�tšinou do 18 let v�ku, 

je v této skupin� více zastoupen v�k krátce p�ed zletilostí. Kontrolní soubor je 

naproti tomu více homogenní, nebo� je tvo�en dívkami dvou po sob� jdoucích 

ro�ník� u�ilišt�. 
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        Jako další popisná charakteristika obou soubor� byl využit typ rodiny, z n�hož 

dívka pochází (viz graf �.2).  

 

Graf �. 2 – Typ rodiny (u konkrétního po�tu dívek) 

 

VS……………………výzkumný soubor (n = 66) 

KS…………………....kontrolní soubor (n = 70) 

M…………………….matka vlastní 

(M)…………………..matka nevlastní 

O…………………… otec vlastní 

(O) ………………… otec nevlastní 

 

M, O – M – O ………….v rodin� jsou pouze vlastní (jeden nebo oba) rodi�e 

M, (O) – (M), O ……….jeden z rodi�� vlastní, druhý nevlastní 

(M), (O) – (M) – (O)….. osvojení, p�ípadn� p�stounská pé�e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       Z grafu je patrné, že nej�ast�jším typem rodinného prost�edí je u obou soubor� 

typ rodiny dopln�né s vlastní matkou a nevlastním otcem, s výrazn� vyšším 

výskytem u výzkumného souboru. Další z�etelný rozdíl je u rodiny p�vodní – úplné, 

která se více objevuje u souboru kontrolního. 
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      Výzkumný a kontrolní  soubor byly dále porovnány podle po�tu d�tí ve 

sledovaných rodinách. Ve výzkumném souboru  byl pr�m�rný po�et sourozenc� 

respondentek vyšší, zejména pro výskyt nezanedbatelného po�tu mnoho�etných 

rómských rodin.(viz graf �. 3) 

 
 

Graf �. 3 – Po�et sourozenc�  (u konkrétního po�tu dívek) 
 
VS………………výzkumný soubor (n = 66) 
KS………………kontrolní soubor (n = 70) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

        Jedním ze zajímavých údaj� pro srovnání bylo i zjiš�ování po�tu  zm�n 

školního prost�edí po ukon�ení povinné školní docházky. Dá se p�edpokládat vyšší u 

dívek s ústavní výchovou, nebo� je z�ejmé, že zm�nu školy s sebou p�ináší výskyt 

poruch chování a dále také následné umíst�ní do ústavní pé�e. Ale i kontrolního 

souboru se objevilo 21 d�v�at, které navšt�vovaly už druhou nebo t�etí st�ední školu. 

(viz graf �.4) 

 
               Ve zp�sobu výb�ru budoucího povolání se mezi ob�ma soubory objevily 

výrazné rozdíly (viz graf �. 5), které podle mého názoru úzce souvisejí se zp�sobem 

výchovy v rodin� a zejména s emo�ním vztahem rodi�� k dít�ti. U dívek 

z výzkumného souboru je podle rozhovor� s nimi za kategorií nutnost �asto ukryta 
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lhostejnost rodi��, i když v souvislosti s výskytem poruch chování v období konce 

povinné školní docházky u dívek s na�ízenou ústavní výchovou skute�n� tyto dívky 

�asto na výb�r mnoho nem�ly. 

 
 
Graf.�.4 – Po�adí st�ední školy (u konkrétního po�tu dívek) 

 
VS………..výzkumný soubor (n = 66) 

  
KS……….kontrolní soubor (n = 70)   
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Graf �. 5  - Zp�sob volby oboru studia po ZŠ (u konkrétního po�tu dívek) 
 

 
VS………………výzkumný soubor (n = 66) 
KS………………kontrolní soubor (n = 70) 
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3.2.2. Konkrétní za�ízení pro výkon ÚV 

                                  
 

Výchovný ústav, kde jsem nastoupila v roce 1988 jako sociální pracovnice 

a kde v sou�asné dob� p�sobím jako psycholožka, prod�lal v pr�b�hu doby, kdy ho  

znám, nejednu závažnou prom�nu. P�ed rokem 1989 se jednalo o za�ízení pro výkon 

ústavní a ochranné výchovy s kapacitou 72 dívek. V�tšina sv��enek byla po skon�ení 

povinné školní docházky a jejich zam�stnáním byly pomocné práce ve velkém 

textilním závod� v našem m�st�. �ást dívek m�la možnost se v odborném u�ilišti 

z�ízeném p�i ústavu a podporovaném textilkou vyu�it tkadlenou, n�kolik dívek si 

dokon�ovalo povinnou školní docházku v záv�re�né t�íd� zvláštní školy rovn�ž 

z�ízené p�i ústavu. Kapacita ústavu se po roce 1989 ukázala jako neodpovídající 

hygienickým p�edpis�m, pokoje, kde sv��enky byly d�íve ubytované na palandách po 

�ty�ech se p�ebudovaly na dvoul�žkové.  
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Spolupráce s textilní výrobou skon�ila, z �ásti prostor ve výchovném 

ústavu se vytvo�ilo odborné u�ilišt�, kde se na profesi ši�ky prádla p�ipravovala �ást 

dívek z ústavu, ale také sem m�ly možnost docházet d�v�ata místní – absolventky 

zdejší zvláštní školy, které projevily o u�ební obor zájem. Ostatní dívky se 

zú�ast�ovaly p�íležitostných brigád (nap�.práce v lese), n�které m�ly sjednány 

pracovní smlouvy u n�kolika místních podnikatel� (pomocné práce v kuchyni nebo 

ve výrobn� lah�dek). P�i ústavu vznikla také jednoletá praktická škola, kde dívky 

dlouhodob�ji umíst�né v ústavu získávaly základy pot�ebných dovedností do svého 

budoucího samostatného života (šití, va�ení, pé�e o domácnost a d�ti atp.).  

 

                                                   

 
 

 

V sou�asné dob� získal náš ústav nové prostory pro ubytování, kapacita 

za�ízení je nyní 24 dívek, po šesti rozd�lených ve �ty�ech výchovných skupinách. 

Výchovná skupina je jakousi rodinnou bu�kou, jsou zde t�i dvoul�žkové pokoje 

dívek, obývací místnost – klubovna, kuchy�ka, kde si dívky mohou uva�it jednodušší 

jídla, zde se nachází také velký pracovní st�l se šesti židlemi, využívaný zejména p�i 

spole�ných �innostech nap�. výtvarných apod., p�íslušenství a šatna s prostornou 

samostatnou sk�íní pro každou dívku. Po�ítá se s dalším zvýšením po�tu l�žek 

v ústavu po rekonstrukci dosavadní ubytovny. 
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Dnes jsou všechny naše dívky za�azeny ve škole, k tomu ú�elu se ke 

stávajícímu dvouletému odbornému u�ilišti a jednoleté praktické škole p�ipojila 

praktická škola dvouletá.  

 

 
 
 
 
 

 Prostory, kde probíhá vyu�ování, tzn. u�ebny a dílny odborného výcviku byly 

rekonstruovány nejd�íve, jíž v 90. letech, v první etap� celkové rekonstrukce ústavu, 

která pozd�ji pokra�ovala komplexní p�estavbou kuchyn� a školní jídelny, dále 

p�ístavbou nové budovy a v sou�asné dob� se chystá rekonstrukce minulých  

ubytovacích prostor pro dívky na odd�lení pro klientky s extrémními poruchami 

chování. 
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Z hlediska stylu práce s dívkami lze zaznamenat také zna�né zm�ny, 

spo�ívající zejména v p�íklonu od kolektivismu minulých let k nyní p�evládající 

individuální práci. D�ív�jší systém odm�n a trest� se zm�nil ve více motivující 

systém odstup�ovaného odm��ování podle dosažených výsledk�. Dívky jsou 

bodovány, na základ� dosažených bod� získávají kapesné a další výhody jako nap�. 

vycházky, výlety apod. 

Výchovný proces je ur�ován individuálním výchovn�-vzd�lávacím 

plánem, který je pro každou dívku zpracován do jednoho m�síce po jejím nástupu do 

ústavu. Na tvorb� toho plánu spolupracují psycholog, etoped, zdravotní sestra a 

skupinoví vychovatelé, kte�í v adapta�ním období dívku m�li možnost hloub�ji 

poznat. Individuální výchovn� vzd�lávací plán se pravideln� vyhodnocuje na 

poradách výchovných pracovník�, up�es�uje a stanovují se pr�b�žné výchovné cíle i 

metody jejich dosažení. T�žišt�m práce je školní výuka a odpolední zájmová �innost.  
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I v našem za�ízení jsou velkým problémem út�ky dívek, po zadržení a 

návratu dívky do za�ízení s dívkou intenzivn� pracuje psycholog i skupinový 

vychovatel. N�které p�í�iny út�k� lze ve spolupráci s dívkou vy�ešit, �asto se však 

jedná o dlouhodobý a opakovaný problém v souvislosti se zneužíváním návykových 

látek. V takovémto p�ípad� lze pouze pracovat na motivovanosti k lé�b�. 

          V sou�asné dob� v našem ústavu sociální pracovnice rovn�ž spolupracuje na 

p�echodu dívek z ústavní výchovy do civilního života s orgánem pé�e o dít� místn� 

p�íslušného okresního ú�adu, v období cca roku po propušt�ní z ústavu se dotazuje na 

jejich další osudy, informace jsou však ješt� stru�n�jší a mén� �asto poskytované než 

d�íve.  

              Dívky se velice �asto v trvalém bydlišti nezdržují, v n�kterých p�ípadech 

dokonce okresní ú�ady odmítají podávat jakékoli zprávy. Proto lze ze získaných 

údaj� jen velice p�ibližn� odhadovat, nakolik jsou v „civilu“ úsp�šné. Podle našich 

zkušeností v�tší nad�ji na znovuza�len�ní do spole�nosti mají klientky s rodinným 

zázemím, protože však absence funk�ní rodiny je jedním z nej�ast�jších d�vod�, 

p�ípadn� pr�vodním jevem v�tšiny námi p�ijímaných dívek, pohybuje se nyní 

úsp�šnost ústavní výchovy v našem za�ízení kolem 10 %. Na metodických poradách, 

organizovaných pro jednotlivá za�ízení v rámci republiky diagnostickým ústavem, 

jsou tyto údaje p�edm�tem meziústavního porovnávání. V budoucnu by ur�it� 

prosp�lo sjednotit v této oblasti postup. Rovn�ž p�i vytvá�ení individuálních 

výchovn� vzd�lávacích program� pro  klientky existuje prakticky v každém ústavu 

jiná forma a rozsah tohoto dnes základního dokumentu. 

  

 
 

3.3.  Zp�sob získání výzkumných dat 
 
 
         Výzkumná data byla u jednotlivých soubor� získána pon�kud odlišným 

zp�sobem, dívky ve výchovném ústavu vypl�ovaly jednotlivé dotazníky v�tšinou 

individuáln�, mén� ve skupinkách za p�ítomnosti vychovatelky. Údaje jsem  

shromaž	ovala v pr�b�hu p�ibližn� t�í let, náš ústav na podobné výzkumné šet�ení 

nesta�í kapacitou. U všech dívek se také nepoda�ilo  administrovat všechny 

dotazníky, zejména z d�vodu nap�. út�k� nebo jiných nep�edpokládaných odchod� 
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z ústavu, do výzkumného souboru mohly být nakonec za�azeny pouze kompletní 

sady. �ást údaj� pro popis výzkumného souboru byla získána ze spisové 

dokumentace dívek v ústavu, pro kontrolní soubor byly do Dotazníku sociálních 

vztah� dopln�ny pot�ebné otázky. Dotazníky zde byly administrovány ve škole, 

z organiza�ních d�vod� za p�ítomnosti t�ídní u�itelky. V n�kolika p�ípadech se 

objevilo vynechávání položek, tyto dívky bylo nutno z kontrolního souboru vy�adit.  

          

        Druhá �ást výzkumu byla v�nována posouzení vlivu pedagogických a 

psychologických opat�ení na vývoj chování  u dívek ve výchovném ústavu. Škálový 

dotazník rizikového chování se používá v našem za�ízení zhruba dva roky, skupina 

jím posuzovaných dívek  je pouze �ástí výzkumného souboru. Každou z dívek 

posuzuje její skupinová vychovatelka v t�ím�sí�ním intervalu, hodnoty získané ze 

škálového dotazníku se zakreslují do grafu obvykle v pr�b�hu jednoho roku. Ze 

zm�n k�ivky a zejména jejího celkového nebo �áste�ného posunu lze na první pohled 

vid�t zm�nu v jednotlivých sledovaných vlastnostech. 

 

 

3.4.  Výsledky výzkumu a jejich rozbor 
 
           
           Provedené výzkumné šet�ení m�lo kvantitativní charakter, výsledky byly 

uspo�ádány do tabulek a následn� pomocí nich testovány jednotlivé hypotézy, 

stanovené v úvodní kapitole výzkumné �ásti práce. První �ást výzkumu byla 

zam��ena na prov��ení emo�ního vztahu rodi�� tak jak jej vnímají dívky výzkumné a 

kontrolní skupiny. Ukázalo se, že mezi ob�ma soubory dívek jsou n�které význa�né 

shody, ale i rozdíly pokud se týká emo�ního vztahu rodi��. Mezi jednotlivými 

soubory jsem nezaznamenala významn�jší rozdíly v emo�ním vztahu otc�, naproti 

tomu u matek výzkum ukázal velmi odlišné rozložení jednotlivých hodnot emo�ního 

vztahu. (viz tabulka �.1) Pro emo�ní vztah matky u výzkumného a kontrolního 

souboru byl použit test závislosti dvou nominálních veli�in – 
 2 test pro �ty�polní 

kontingen�ní tabulku, �etnosti emo�ního vztahu byly sdruženy do hodnot: 

-  emo�ní vztah kladný, extrémn� kladný a st�ední 

-  emo�ní vztah záporný 
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            Na 5% hladin� významnosti bylo možno výpo�tem testu 
 2 potvrdit 

statisticky významné rozdíly v emo�ním vztahu matky mezi výzkumným a 

kontrolním souborem.( 
 2 = 8,25) 

              

 
Tabulka �. 1 –  Emo�ní vztah rodi�� 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
        Zajímavé výsledky p�ineslo také srovnání zp�sobu �ízení jednotlivých rodi�� u 

výzkumného a kontrolního souboru. (viz tabulka �.2)  

 
 
Tabulka �.2 – Styl �ízení jednotlivých rodi�� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

výzkumný soubor kontrolní soubor 
veli�ina hodnota po�et % po�et % 

kladný a ex.kl. 3 5 18 26 
st�ední 6 8 6 8 
záporný 54 82 42 60 

EM matky bez matky 3 5 4 6 
kladný a ex.kl. 15 23 17 24 

st�ední 4 6 2 3 
záporný 42 64 44 63 

EM otce bez otce 5 7 7 10 
kladný  5 8 22 31 

EM celkový záporný 61 92 48 69 

výzkumný soubor kontrolní soubor 
veli�ina hodnota po�et % po�et % 

silné 32 48 15 21 
st�ední a slabé 10 15 23 33 

rozporné 21 32 28 40 
RIZ matky bez matky 3 5 4 6 

silné 15 23 18 26 
st�ední a slabé 26 39 27 38 

rozporné 20 30 18 26 
RIZ otce bez otce 5 8 7 10 

silné 6 9 12 17 
st�ední a slabé 24 36 19 27 

RIZ celkové rozporné 36 55 39 56 
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        Ukázalo se, že dívky ve výchovném ústavu ve v�tší mí�e vnímají  styl �ízení své 

matky jako kladoucí velké množství požadavk� a poskytující nízkou úrove� volnosti. 

I výpo�et  testu nezávislosti dvou nominálních prom�nných 
 2 prokázal na 5% 

hladin� významnosti mezi výzkumným a kontrolním souborem signifikantní 

odlišnosti  ve zp�sobu �ízení matky. ( 
 2 = 10,96) 

        P�ehledn� to dokumentuje i graf �. 5, který ukazuje, že nejvýrazn�jší rozdíly 

mezi výzkumným a kontrolním souborem jsou v emo�ním vztahu a zp�sobu �ízení 

matky.  

 
 
 
 
Graf �. 5  - Srovnání EM, RIZ jednotlivých rodi�� 

 
VS………….výzkumný soubor (n = 66) 
KS………….kontrolní soubor  (n = 70) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

         

   

 
      Lze konstatovat, že shora uvedené výzkumné šet�ení a statistické výpo�ty 

podpo�ily první  p�edpoklad, rozporný styl �ízení v rodin� se ukázal jako 

p�evládající u obou zkoumaných skupin, druhý p�edpoklad tedy výzkumem nebyl 

podpo�en.  
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       Ve druhé �ásti výzkumu jsem se zam��ila na vybrané osobnostní charakteristiky 

dívek výzkumného a kontrolního souboru, konkrétn� dotazníky EPQ – R a IVE 

m��itelné vlastnosti: - impulsivitu 

                                         - emocionální stabilitu (neuroticismus) 

                                         - dobrodružnost 

                                         - empatii 

        

       Pr�m�rné hodnoty hrubých skór� jednotlivých subtest� ukazuje tabulka �. 3. 

Výrazné rozdíly mezi výzkumným a kontrolním souborem byly podle o�ekávání 

zaznamenány v návykovosti a kriminalit�, které odrážejí nej�ast�jší d�vody na�ízení 

ústavní výchovy u dívek ve výzkumném souboru. Z dalších osobnostních 

charakteristik výzkum ukázal v�tší odlišnosti mezi ústavními dívkami a dívkami 

z rodin pouze u impulsivity a emocionální stability (viz grafy �. 6 a 7). 

 
 
 
Tabulka �. 3 -  Pr�m�rné hodnoty hrubých skór� EPQ–R a  IVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
U t�chto dvou charakteristik jsem pro oba soubory, výzkumný i kontrolní rozd�lila 

hodnoty hrubých skór� na podnormové a nadnormové,  testem nezávislosti 
 2 se na 

5% hladin� významnosti  potvrdila statistická významnost rozdíl� hodnot u 

výzkumného a kontrolního souboru. ( neuroticismus - 
 2 = 9,11, impulsivita -  
 2 = 

norma Výzkumný soubor (n=66) Kontrolní soubor (n=70)  
prom�nné pr�m�r pr�m�r max. min. pr�m�r max. min. 

I 9,29 11,35 17 3 7,27 14 3 
V 9,91 9,03 15 3 8,5 14 2 
E 12,48 14,41 18 11 13,18 17 5 

  
E 14,92 14,32 22 7 13,95 21 5 
N 11,86 17,25 23 12 12,38 20 11 
P 10,88 11,8 22 4 8,79 18 4 
L 8,01 8,58 14 0 7,04 12 4 
C 12,76 20,05 30 11 11,12 22 7 
A 12,14 17,63 25 8 12,57 24 5 
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5,95)  T�etí p�edpoklad  byl tedy podpo�en jen �áste�n� – pro emo�ní stabilitu a 

impulsivitu). 

 
            
           Graf �. 6 – Hrubé skóry IVE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
         

Graf �.7 – Hrubé skóry EPQ - R   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

 
       Pro práci se �tvrtým p�edpokladem  jsem využila údaje o emo�ní stabilit�  dívek 

spolu s emo�ním vztahem matky zvláš� pro výzkumný a kontrolní soubor. U 

výzkumného souboru p�i výpo�tu testu nezávislosti 
 2 bylo pro výskyt nízkých 

�etností nutno použít Yatesovu korekci. Na 5% hladin� významnosti byla ov��ena 
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závislost emo�ního vztahu matky s neuroticismem dcery (VS – 
 2 = 6,79, KS – 
 2 

=  6,84). �tvrtý p�edpoklad byl výzkumem podpo�en pouze �áste�n� - pro  

souvislost emo�ního vztahu matky s emo�ní stabilitou dcery.  

 
       Dotazník sociálních vztah� ukázal rozdíly v po�tu p�átel (u dívek z rodin 

p�evládá po�et p�átel více než 2 – v 80% proti 13% dívek z ústavu). Oproti 

o�ekávání i �lenství v part� uvedlo výrazn� více dívek kontrolního souboru, zde se 

pravd�podobn� projevuje u výzkumného souboru umíst�ní v ústavu, tak jak jedním 

z ú�el� ústavní výchovy je p�erušení kontakt� dívek se závadovými jedinci v míst� 

bydlišt� ( drogy, trestná �innost). V zájmové �innosti jsou mezi ob�ma soubory také 

rozdíly, zejména pokud se týká pravidelnosti zálib, p�esto ob� skupiny spíše 

v dotazníku uvedly receptivní zp�soby trávení volného �asu jako nap�. poslech 

hudby, sledování TV a videa. �lenství v part� a provozování pravidelných zálib je 

z�ejm� siln� ovlivn�no pobytem v ústavu.   

 

        Pokud jde o p�edstavy dívek o jejich budoucí rodi�ovské a partnerské roli, 

rozdíly byly p�edevším v po�tu dívek, které v sou�asné dob� jsou p�esv�d�eny, že 

rodinu nezaloží nikdy a necht�jí mít ani d�ti. Ve výzkumném souboru takových 

dívek bylo p�ibližn� 30 %, v kontrolním 11 %. Jinak p�edstavy o po�tu d�tí a v�ku 

vstupu do manželství byly v obou souborech  asi tak stejn� rozloženy.  

 
 
Tabulka �. 4 – Dotazník sociálních vztah� 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výzkumný 
soubor (n=66) 

Kontrolní 
soubor (n=70) 

  prom�nná po�et % po�et % 
ano 42 63 63 90 blízký 

�lov�k ne 24 37 7 10 
1 až 2 46 70 14 20 
více než 2 9 13 56 80 po�et 

p�átel bez p�átel 11 17 0 0 
ano 26 39 59 85 
ne 33 50 8 11 

�lenství 
v part� 

d�íve 
ano,te� ne 7 11 3 4 
pravidelné 17 26 45 64 

zájmy nepravidelné 49 74 25 36 
aktivní 14 21 19 27 
pasivní 46 70 48 69 druh 

zájm� jiné 6 9 3 4 
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3.5. Vyhodnocení efektivity konkrétního pedagogicko–

psychologického p�sobení na dívky s na�ízenou ústavní výchovou 
 

      U �ásti výzkumného souboru – 15 dívek – byl v pr�b�hu p�ibližn� jednoho roku 

sledován vývoj jejich projev� chování pomocí upraveného škálového dotazníku, 

zejména jeho grafické podoby (viz obrázek). Jednotlivé barevné  k�ivky znázor�ují  

 

 
 

stav projev� dívky ve t�ech po sob� jdoucích t�ím�sí�ních obdobích, pro p�ehlednost 

zakreslujeme do jednoho grafu maximáln� �ty�i. Na první pohled je patrno zlepšení 

projev� p�i posunu celé k�ivky doleva, zhoršení p�i posunu doprava. Systém práce ve 

výchovném ústavu lze považovat pro ú�ely tohoto výzkumu za ur�itý cílený 

interven�ní program, který zahrnuje jednak všeobecn� za�azované �innosti nap�. 

režimové, zájmovou �innost a hlavn� skupinov� a ješt� více individuáln� na každou 

dívku podle jejích momentálních pot�eb zam��ené p�sobení vychovatel� a 

psychologa.  

      Práce s adolescenty se výrazn� odlišuje od postup� používaných v terapii 

dosp�lých klient�. U našich dívek se signifikantn� zvýšenou úrovní impulsivity a 

neuroticismu oproti b�žné populaci lze s výhodou využívat nejr�zn�jší relaxa�ní a 

medita�ní techniky, muzikoterapii, arteterapii, psychohry. Z psychoterapeutických 
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sm�r� je nejpoužívan�jší behaviorální terapie, dívky dosud nejsou natolik osobnostn� 

vyzrálé, aby pro n� bylo efektivní rozkrývat nejsložit�jší pozadí jejich osobnostních 

problém�, jak to �iní nap�. analýza. Rovn�ž skupinová psychoterapie naráží na 

nejr�zn�jší problémy, z nichž nejzávažn�jší je bezesporu nedo�ešený vztah 

k vlastním rodi��m. Tato svoje nejcitliv�jší místa dívky v žádném p�ípad� necht�jí 

odkrývat p�ed ostatními na skupin�. Organizace skupiny jako vícemén� povinné 

aktivity ji také p�edur�uje k velké neoblib� u klientek. 

        

 

Graf �. 8 – Vývoj jednotlivých vlastností a zp�sob� chování u dívek         
vykonávajících ústavní výchovu – jedná se o pr�m�rné hodnoty 15 dívek ve 
�ty�ech m��eních v pr�b�hu jednoho roku 
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V praxi se ukazuje, že daleko p�ínosn�jší je v prost�edí výchovného ústavu provád�t 

jakousi st�ídav� zam��enou skupinovou aktivitu, s �inností organizovanou v n�kolika 

blocích, na téma r�zn� zam��ených psychoher, p�ípadn� relaxa�n� arteterapeutických 

�inností. Zvýšená impulsivita dívek je velmi náro�ná na organiza�ní p�ípravu, �asto 

nelze p�edem dost dob�e �íci, jak konkrétní aktivita v ten který den dopadne. Mezi 

dívkami vznikají v souvislosti s jejich osobnostními zvláštnostmi �asté osobní 

konflikty, které se pedagog�m da�í s r�zným úsp�chem zvládat. Proto t�žišt� práce 

s klientkami je v sou�asnosti v individuální terapii. 

      Tento cílený interven�ní program formou systematické celodenní práce s dívkami 

se podle posunu v hodnoceném chování jeví jako ú�elný, v�tšina dívek dosahuje 

v pr�b�hu roku znatelných zlepšení, jak je patrno i z grafu �.8.  

 

 

 

3.6.  Kasuistiky 
 

 

1. Martina  
(17 let, vychovávána matkou za pomoci babi�ky) 

 

        P�ijata z DÚM pro út�ky z domova, krádeže, záškoláctví, experimentování 

s drogami) 

 

 

Stru�ná rodinná a osobní anamnéza 

 

       Do svých 6 let vyr�stala ve vlastní úplné rodin�, otec tragicky zahynul, nedlouho 

potom se u matky projevilo závažné chronické onemocn�ní, pro n�ž byla matka �asto 

hospitalizována a s výchovou Martiny pomáhala babi�ka – matka otce. Ta m�la na 

Martinu vysoké nároky, pokud se týká školního prosp�chu, ale i zp�sobu trávení 
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volného �asu, požadovala po dívce v�asné návraty ze školy, kontrolovala její 

p�ípravu na vyu�ování, Martina reagovala na tuto zvýšenou pé�i únikem, toulkami 

s partou, prohlubujícím se záškoláctvím. V dob� p�ed umíst�ním se pohybovala 

v sídlištní part�, experimentovala s drogou, jako sekundární projevy se objevily i 

krádeže. Preferuje �ichání, dostala se již i ke stimulanciím. Drogovou problematiku 

se snaží bagatelizovat. Po ukon�ení povinné školní docházky v základní škole 

nastoupila na st�ední odborné u�ilišt� obor technicko-administrativní pracovnice, pro 

nezájem o studium p�estoupila ješt� v prvním pololetí na  st�ední odborné u�ilišt� 

elektrotechnické se zam��ením na chemii, pro rozsáhlé absence vylou�ena  v prvním 

ro�níku. Opakovan� hospitalizována v psychiatrických lé�ebnách, k lé�b� dosud 

nemotivována, p�evažují p�íjemné prožitky s drogami, zatím nemá pro� chtít s nimi 

p�estat. 

 

 

Osobní charakteristika 
 

        Martina je dívka siln�jší postavy, p�i kontaktu p�sobí apaticky, k dosp�lým 

ned�v��ivá, v�tšinou negativisticky lad�ná, autoritu respektuje výb�rov� v o�ekávání 

sekundárních zisk�. Na zát�žovou situaci reaguje slovní agresí, pokud je to možné, 

hledá únik pomocí dostupných jed�. Ze zájm� uvádí d�íve �etbu, nyní pouze parta, 

drogy. Cítí se anarchistkou, v��i autoritám v�tšinou v opozici, vytrvale odmítá 

zm�nit sv�j nekonformní vzhled (piercing, dredy). Osobnostn� je  introvertní, 

submisivní, intelekt p�i horní hranici pásma pr�m�ru, školní výsledky tomu však 

neodpovídají pro nízkou aspira�ní úrove�, sníženou schopnost koncentrace 

pozornosti z�ásti již ovlivn�nou dlouhodobým zneužíváním návykových látek. 

K jednotlivým �innostem p�istupuje s velmi r�znou aktivitou, podle momentálního 

lad�ní. Dovede pracovat pe�liv�, záleží jí na výsledku. P�i výtvarných �innostech je 

nápaditá, patrná je snaha o originalitu za každou cenu. Sportovní aktivity nevyhovují 

jejímu temperamentu, obtížn� p�ekonává pohodlnost, osobní tempo je zpomalené. Na 

nové prost�edí se adaptuje zvolna, ve skupin� se snaží prosadit, vystupuje sebejist� 

až suverénn�, o�ekává, že bude se svými zvláštnostmi bezvýhradn� p�ijata. Pokud se 

tak nestane, uchyluje se k samotá�ství, vypadá jakoby „duchem n�kde jinde“. 

Emo�n� se jeví chladná, p�estože uvádí, že se smrtí otce je postupem �asu 
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vyrovnaná, zatím tomu tak, vzhledem k pravd�podobn� bližšímu vztahu než 

s matkou, není. Drogy se jí staly kompenza�ním únikovým mechanismem pro 

vyrovnání se s bolestnou realitou.  

 

 

Pr�b�h pobytu ve výchovném ústavu 
 

       P�i p�ijetí je Martina velmi uzav�ená, samotá�ská, s d�v�aty na skupin� tém�� 

nekomunikuje, s dosp�lými jen v nejnutn�jší možné mí�e. P�i vstupním vyšet�ení je  

apatická, sama nemluví, jen stru�n� odpovídá na otázky, s �asovou prodlevou, ob�as 

nep�iléhav�, nep�ítomn� se usmívá. Tento zp�sob komunikace s dosp�lými má 

z�ejm� v pro ni nep�íjemných situacích zažitý. P�i první p�íležitosti za�íná její série 

út�k�, které mají vždy s menšími obm�nami shodný scéná�: dojede do Prahy, obstará 

si peníze ( bu	 od kamarád�, vyžebrá, nebo navštíví babi�ku a peníze jí ukradne), 

zakoupí si toluen a bu	 sama, nebo s n�jakým náhodným spole�níkem se intoxikuje. 

Následn� je bu	 zadržena policií, nebo se i sama p�ihlásí (pokud je jí t�eba zima), a 

je vrácena do našeho za�ízení. V ústavu vydrží nejnutn�jší dobu, než se dostane op�t 

ven a pak op�t ute�e. Její út�ky jsou krátkodobé, málokdy p�esáhnou týden. Takto 

Martina prožila p�ibližn� první p�lrok umíst�ní v našem výchovném ústavu. P�i 

každém návratu byla z�etelná postupující osobnostní devastace vlivem sniffingu, 

pracovat s Martinou bylo velmi obtížné. Poslední út�k však znamenal 

pravd�podobn� svými následnými závažnými zdravotními problémy pro Martinu 

ur�itý zlom. Po hospitalizaci v psychiatrické lé�ebn� a návratu k nám již mírn� 

zm�nila názor na závažnost své závislosti, ví, že sama situaci již nem�že zvládnout, 

souhlasí s lé�bou. V sou�asné dob� o�ekává nástup odvykací lé�by, zapojuje se do 

�inností na skupin�, dochází na individuální psychoterapii, ráda se v�nuje relaxa�ním 

a arteterapeutickým technikám. Vrátila se k �etb� a �áste�n� i k d�ív�jšímu hraní na 

kytaru. Šestitýdenní odvykací lé�bu by m�la absolvovat ješt� za trvání na�ízené 

ústavní výchovy, po návratu bude ješt� možno dopracovat a p�ipravit její p�echod do 

civilního života. 
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Shrnutí a prognóza 

 

Dívka pr�m�rn� intelektov� nadaná, introvertní, dosud zcela nevyrovnaná se smrtí 

otce, k n�muž m�la z�ejm� bližší vztah než k matce. Kompenza�ním obranným 

mechanismem se stal únik do sv�ta drog, prost�ednictvím nich se pom�rn� dlouho 

vyrovnávala s realitou. Problematický vztah k matce a tém�� negativní k babi�ce, 

spolup�sobící po smrti otce v Martinin� výchov� velmi situaci zkomplikoval. 

Následné zdravotní problémy se však dívce staly závažným varováním, v sou�asné 

dob� s pomocí nejbližšího okolí má reálnou nad�ji své vývojové obtíže zvládnout. 

Bude také nutno pokra�ovat v kontaktu s matkou a babi�kou, které jsou ochotné ke 

spolupráci tak, aby dovedly zm�ny dospívající Martiny p�ijmout a podpo�it.   

 
 
 
2. Irena 
(16,5 roku, vychovávána v úplné vlastní rodin� nízké sociokulturní úrovn�) 

 

       Do našeho za�ízení byla dívka p�e�azena z d�tského domova se školou z d�vodu 

pokra�ování ve školní docházce dvouletou praktickou školou. 

 

Stru�ná rodinná a osobní anamnéza 
 

       Irena pochází z vícepo�etné rómské rodiny, má celkem dev�t vlastních 

sourozenc�, t�i z nich jsou již dosp�lí, za sebou mají rovn�ž ústavní výchovu, jeden 

bratr a jedna sestra jsou v sou�asné dob� rovn�ž v ústavu, zbylí mladší sourozenci 

jsou doma. Otec ob�as v nadm�rné mí�e požívající alkohol, potom agresivní na 

matku i d�ti, intenzitu Irena hodnotí jako „tak normáln�“. Matka momentáln� na 

mate�ské dovolené, otec p�íležitostné práce, �asto nezam�stnaný. Irena zahájila 

školní docházku s odkladem, absolvovala speciální školu, od sedmé t�ídy v d�tském 

domov� se školou v blízkosti svého bydlišt�. Od šesté t�ídy se objevují toulky, 

experimentování s drogami, drobné krádeže. 
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Osobní charakteristika 
 

      Jedná se o výchovn� a sociáln� zanedbanou dívku, v kontaktu s dosp�lými 

zpo�átku se zvýšenou spontaneitou až p�edvádivostí. V pop�edí osobnosti je u Ireny 

sociální  nejistota, p�ekotné rozhodování až zbrklost. Své závadové chování p�iznává, 

pocit viny však chybí. V minulosti byla zneužívána k d�tské pornografii, v poslední 

dob� k prostituci. Kou�ila marihuanu a experimentovala s toluenem. V úkolových 

situacích dob�e spolupracuje, snaží se úkol i p�i díl�ím neúsp�chu dokon�it. P�i 

�ešení náro�n�jších úloh a v zát�ži mírný psychomotorický neklid. Od požadovaného 

ob�as odbo�uje k r�zným jiným otázkám. 

       Osobnostn� se jedná o extravertní dívku, má ráda spole�nost, je družná, veselá. 

Má ráda zm�ny, je bezstarostná, optimistická, vyhledává zábavu a pot�šení. 

Temperamentní, má ráda pohybové aktivity, orientována na okamžitou p�ítomnost, 

nad svou budoucností nep�emýšlí. Jde o jednoduchou povahu s nízkým rozhledem, je 

patrna p�ipoutanost k instinkt�m a pud�m, omezenost. Myšlení a cít�ní je 

subjektivní. Mén� chápe souvislosti mezi v�cmi a jevy. Lze zaznamenat zvýšenou 

afektivní dráždivost, nazna�en sklon k neurotickému zp�sobu reagování v zát�žové 

situaci. Snadn�ji ovlivnitelná závadovými jedinci, nechá se strhnout. Mí labilní 

zásady a hodnotovou orientaci. Autoritu pedagoga respektuje. Emo�ní sféra je  

nerozvinutá, s �astými výkyvy nálad. Je patrna citová deprivace zap�í�in�ná ur�itým 

odcizením a citovým strádáním v konfliktním rodinném prost�edí ve kterém 

vyr�stala, zejména nedostate�ným emo�ním sycením ze strany matky. Intelektové 

schopnosti má Irena ve st�edu pásma slaboduchosti, nazna�ena hyperkinetická 

porucha chování. 

 

Pr�b�h pobytu ve výchovném ústavu 
 
       P�i p�ijetí do ústavu Irena zaujímá zpo�átku obranný postoj, objevuje se lítost, 

stesk, plá�, zvýšený neklid, po adaptaci byl emo�ní potenciál p�etransformován do 

sociální expanze a p�edvádivosti. S postupným získáním sociální opory a po 

navázání vztahu s dosp�lými se posílila i autoregulace, citlivost na korekce 

pedagog�, nastalo období zklidn�ní a snahy. Zejména perspektiva dovolenky 
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v rodin� m�la na Irenu velmi motivující vliv pokud se týká jejího chování a výsledk� 

ve škole. Jedná se o simplexní dívku, otev�enou pedagogickému p�sobení, 

v kolektivu se �ídí strategií „co ty mn� – to já tob�“. Vzhledem k tomu, že nemá 

stanoveny vnit�ní zábrany, dostává se snadno do konflikt� s ostatními dívkami, je 

hlu�ná, n�kdy až agresivní. B�hem ro�ního pobytu u nás je možné zaznamenat 

výrazné vyzrávání sociálních vlastností a dovedností, poda�ilo se posílit její 

autoregula�ní mechanismy a volní vlastnosti. Velice kladn� se projevilo p�stování 

zájmové sféry, zejména sportovními a jinými pohybovými aktivitami, Irena 

v uplynulém roce reprezentovala naše za�ízení na sportovní olympiád� výchovných 

ústav� a rovn�ž na festivalu zájmové um�lecké �innosti ústav� v tane�ní kategorii. 

Na základ� dosavadního vývoje jejího chování b�hem pobytu v našem ústavu je 

z�ejmé, že pro tuto dívku je ústavní výchova poskytující režim a možnosti zájmového 

a spole�enského vyžití odpovídající v�ku velice vhodným prost�edkem výchovného 

p�sobení. 

 

Shrnutí a prognóza 
        

        Irena je citov� založená dívka, spontánní, otev�ená, ve svých projevech 

bezprost�ední, což otevírá vhodný prostor pro výchovné p�sobení. Výhodou je i fakt, 

že nemá osvojeno p�íliš obranných strategií, nemyslí sebest�edn�, nejedná p�íliš 

ú�elov�. Rodinné zázemí je na dostate�né úrovni pro Irenin v�k, poskytuje jí pocit, 

že n�kam pat�í, což je v kolektivu dívek velmi d�ležitý aspekt sebehodnocení. Její  

sociální bystrost a celkové optimistické a prosociální lad�ní  zlepšují vyhlídky do 

budoucna, pokud se týká Irenina kvalitního zapojení do spole�nosti. 

 

 

3. So�a   
(17,5 roku, vychovávaná otcem a nevlastní matkou, pozd�ji ústavní pé�e) 

           

        So�a byla p�ijata do našeho za�ízení v kv�tnu 2005 po p�edchozím 

diagnostickém  pobytu v DÚM pro výchovné problémy- nerespektování autorit, 

út�ky, opozi�ní chování, agresivitu, hysterické projevy v d�tském domov� se školou, 

kde byla p�edtím dlouhodob� umíst�na.  
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Stru�ná rodinná a osobní anamnéza 

 
          Dívka je z prvního t�hotenství, porod probíhal fyziologicky, prod�lala b�žné 

d�tské nemoci, raný psychomotorický vývoj byl v norm� a bez nápadností. Od roku 

2001 byla So�a v pé�i endokrinolog� pro poruchu funkce štítné žlázy, v d�tství 

diagnostikován syndrom ADHD. Jde o dít� s velmi problematickou anamnézou – 

prakticky bez rodinného zázemí. Matka ji opustila ve v�ku  p�ibližn� 5ti m�síc� 

(p�edtím ji snad týrala), dále ji vychovával otec s nevlastní matkou, po jeho úmrtí 

v roce 2001 se dostala do kolektivní pé�e, již tehdy hodnoceno jako disharmonický 

vývoj osobnosti. Matka se p�est�hovala do jiného kraje se svým novým partnerem, 

So�a udržovala kontakt spíše než s matkou s nevlastním otcem. Když na podzim 

2003 došlo k roztržce s ním a So�a ho obvinila z pohlavního zneužití, z�stala zcela 

bez kontaktu s rodinou – matku si v sou�asné dob� trochu idealizuje. 

 

          Od podzimu 2003  se zhoršilo Sonino chování  v d�tském domov�, na emo�ní 

frustraci reaguje depresivní reakcí, je vzdorovitá, odmítá respektovat autority. 

Situace vyvrcholila agresivitou v��i vychovatelce, situace byla �ešena hospitalizací 

v psychiatrické lé�ebn�, nasazena zklid�ující medikace. Po návratu nenastalo žádné 

zlepšení – proto byla dívka p�edána do diagnostického ústavu. Na umíst�ní reaguje 

plá�em, první reakce jsou siln� infantilní, vzdorovité, kontakt jen parciální, jeví se 

neorientovaná, pozd�ji je však ve stejné problematice orientovaná p�im��en�. 

Obtížný je i nástup do kolektivu – So�a zaujímá negativistické postoje, d�v�ata 

shazuje, udržuje si odstup, navíc se objevuje p�ehrabování cizích v�cí, snad i drobné 

krádeže. Programov� s d�tmi po celou dobu pobytu nechce navázat dobrý kontakt, 

straní se jich, verbalizuje idealizované vzpomínky na kolektiv v minulém za�ízení. 

Postupn� s p�ece jen adaptuje, ubývá výchovných potíží, v kolektivu však z�stává na 

okraji, mnohem lepší kontakt navazuje s dosp�lými. Zna�ným problémem je pro ni 

zákaz kou�ení, který opakovan� porušuje.  

 

 



                                                                                         
 

93 

 

Osobní charakteristika 
 

          V kontaktu s dosp�lým je So�a spontánní až verbáln� hyperproduktivní, tato 

produktivita má mnohdy ú�elový zám�r – vzbudit dobrý dojem v rámci manipulace 

s druhým nebo s autoritou. Její sdílnost a snaha zalíbit se  m�že být snadno 

„zneužitelná“ ke sd�lení i intimních informací, nebo tajemství jiných. B�hem 

rozhovoru je z�ejmý psychomotorický neklid, ale bez náznaku nejistoty nebo tenze. 

V testové situaci je spolupracující, tenacita pozornosti oscilující, je t�eba za�azovat 

p�estávky, pozitivn� ji motivovat. Má snahu podat dobrý výkon. O výsledky se 

zajímá, snese konfrontaci se svými povahovými rysy, ale bez pot�ebné introjekce.  

 

           U Soni se jedná o syndrom ADHD /hyperkinetický syndrom/ se svou 

charakteristickou symptomatologií: psychosociální nevyzrálost – díl�í infatilismy, 

oslabené jáské funkce, tzn. horší a zúžené percep�n� – kognitivní schopnosti, 

neschopnost za�lenit získané poznatky do širších souvislostí, slabé schopnosti 

introspektivního náhledu. Velmi slabá racionální sebekontrola v kombinaci 

s egocentrickým zam��ením naráží na požadavky okolí, d�sledkem bývá vzdorovité 

a negativistické chování. Má zvýšené skóre agresivity, zárove� známky jejího 

potla�ení. Dalším dominantním zdrojem selhávání Soni je hypersenzivita k vn�jším 

podn�t�m, zárove� zvýšená sugestibilita, tzn. snadná ovlivnitelnost, 

manipulovatelnost, impulsivní reaktivita. P�ecitliv�lost dívky m�že hrani�it se 

vztahova�ností, až paranoiditou. Její myšlení  je stereotypní, emotivita oplošt�lá, 

labiln�jší, s projevy subdeprese. Kontakt s okolním sv�tem navazuje extenzivní, 

interpersonáln� produktivní. Ve výkonu se spíše orientuje na kvantitu než na kvalitu 

tak, aby mohla ú�elov� demonstrovat svou p�i�inlivost. So�a má snížené 

sebehodnocení, k matce ambivalentní, z velké �ásti idealizující vztah. Ve svých 

projevech je So�a velmi náladová a labilní, �asto reaguje na podn�t zcela 

neadekvátn� – zejména silou reakce. Hluboká emo�ní deprivace je zdrojem 

kompenza�ního a substitu�ního jednání – nápadný je sklon k hromad�ní majetku. 

Materiální v�ci jsou jednou z jejích mála jistot, je na n� velmi žárlivá, své poklady 

nespouští z o�í. Kvalita spolupráce s ní siln� závisí na jejích náladách.  
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         Temperament dívky je cholerického charakteru s ned�tklivostí, vzn�tlivostí, 

vnit�ním neklidem a impulsivitou. Objevuje se výrazná emo�ní labilita a tendence 

k negativismu – pokud není vše podle jejího p�ání. V tomto kontextu ji lze hodnotit 

jako dívku se sníženou úrovní sociální adaptability. V jistém smyslu pro ni v�ci 

znamenají v�tší hodnotu než lidé a vztahy. Je zna�n� sebest�edná, �asto trvá na 

spln�ní své p�edstavy, ve vyhrocené situaci dokáže jít i do otev�ené agrese.  

          Intelektové schopnosti  jsou u Soni orienta�n� ve st�edním pásmu pr�m�ru, 

velmi dob�e zvládnuto psaní i �tení, intelektový potenciál ve vzd�lávacím procesu 

nevyužit – osobnostní problematika. So�a disponuje velmi dobrými verbaliza�ními 

schopnostmi, je schopna navázat dobrý verbální a i všeobecn� sociální kontakt. 

Kresebný projev dívky vykazuje prvky organicity, je levák.  

 

 

 

Pr�b�h pobytu ve výchovném ústavu 
 

          P�i nástupu do našeho ústavu byla So�a pla�tivá, nechce tu být, stále vzpomíná 

na d�tský domov, kde m�la kamarádky a p�e�azení vnímá jako osobní k�ivdu. 

Postupn� i vyhrožuje že si n�co ud�lá, když jí neza�ídíme p�ijetí zp�t do jejího 

d�tského domova. Uvádí, že jí tam slíbili, že se bude moci vrátit, když se zlepší její 

chování. Za�azena do praktické školy, zde se do výuky zapojila dob�e, pozd�ji 

nadm�rn� fixována na jednu z u�itelek, odmítá být ve výuce u jiné u�itelky, 

naordinovanou zklid�ující medikaci chce pouze od této pedagožky, p�i odpoledních 

�innostech na výchovné skupin� jí píše dopisy a vyzvídá na vychovatelích její 

bydlišt�. Shodou okolností po n�kolika m�sících tato u�itelka z našeho za�ízení 

odchází, So�a reaguje velmi negativisticky, vyhrožuje út�kem, uchyluje se k agresi – 

ni�ením za�ízení na výchovné skupin� a sebepoškozováním. P�ijata do psychiatrické 

lé�ebny, po asi m�sí�ním pobytu se vrátila, nyní bez zájmu o cokoli, zvyšují se 

obavy z budoucnosti a blížící se zletilosti. Uspokojivý kontakt s matkou se 

nepoda�ilo navázat, matka má v sou�asnosti sama problémy – se svou závislostí na 

alkoholu, So�a bude muset po propušt�ní z ústavní výchovy využít možnosti pobytu 

v Dom� na p�l cesty. 
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Shrnutí a prognóza 
 

          Vzhledem k disharmoniím ve vývoji struktury osobnosti a absenci emo�ního 

zázemí není prognóza dalšího dív�ina vývoje p�íliš p�íznivá. Poruchy chování 

hyperaktivního dít�te mohou p�er�st až v projevy osobnosti s hrani�ní poruchou, 

p�estože s dívkou bylo intenzivn� pracováno, nepoda�ilo se z�ejm� vzhledem 

k pravd�podobné hereditární psychiatrické zát�ži negativní d�sledky citové 

deprivace v d�tství p�ekonat. Nadále bude záležet na zapojení se v Dom� na p�l cesty 

spolu s ješt� probíhajícím vyzráváním osobnosti u Soni. 
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            3.7.  Diskuse 

 
 Provedené výzkumné šet�ení p�ineslo n�která zajímavá zjišt�ní. Pokud se týká 

d�ležitosti emo�ního vztahu rodi�� k d�tem pro jejich úsp�šnou socializaci, výsledky 

korespondují s dosavadními výzkumy. Jak uvádí Oliverius (1985, in �áp, 1990) ve 

výsledcích svého výzkumu, emo�ní vztah rodi�e shodného pohlaví s dít�tem má 

významný vliv na jeho sebehodnocení. U dívek s ústavní výchovou je práv� 

sebehodnocení jednou z problematických oblastí osobnosti, nep�ekvapuje nás tedy 

zvýšený záporný emo�ní vztah jejich matek ve srovnání s dívkami z rodin. „Kladný 

postoj rodi�� umož�uje dít�ti….aby si vytvo�ilo kladný vztah k lidem v�bec a ke 

spole�enským normám. Negativní postoj rodi�� zt�žuje socializaci a formování 

charakteru, dít� se v krajním p�ípad� neidentifikuje s rodi�i , podléhá spíše vlivu 

chuligánských part nebo jiných asociálních model�, m�že dojít i k duševním 

poruchám a delikvenci“ (�áp, 1993, str. 279). Rozsáhlejší výzkum zp�sobu výchovy 

v rodin� provád�ný u nás v letech 2000 – 2002 u chlapc� a dívek ve v�ku 11 – 18 let 

ukázal relativn� vysokou �etnost záporného emo�ního vztahu u matky i otce (39%) u 

d�tí b�žné populace (Gillernová, 2006). Dá se tedy o�ekávat, že ješt� výrazn�jší 

�etnost tohoto záporného emo�ního vztahu bude u dívek s poruchami chování. 

        Naproti tomu zjišt�né hodnoty u zp�sobu �ízení zejména matky u dívek ve 

výchovném ústavu byly �áste�n� p�ekvapující. U b�žné populace d�tí se v sou�asné 

dob� z�ejm� v souvislosti se spole�enskými zm�nami dostává do pop�edí ve zp�sobu 

výchovy v rodin� �ízení slabé, proti d�ív�jšímu – v roce 1991 u chlapc� spíše 

rozpornému a u dívek v té dob� �ízení silnému a st�ednímu (Gillernová, 2006). 

Výzkum, provedený pro ú�ely této rigorózní práce ale u dívek s poruchami chování 

ukázal u  jejich matek zvýšený výskyt stylu �ízení silného, nebo alespo� lze �íci, že 

dívky jej zp�tn� jako silné hodnotí. Naskýtá se otázka: Jaké jsou širší souvislosti 

tohoto poznatku? V posledních letech dochází k uvoln�ní výchovných metod i 

v institucionální výchov�. Tato liberalizace je n�kdy samotnými mladistvými 

vnímána s rozpaky, zejména když se týká nemožnosti n�jak potrestat p�estupky proti 

káze�skému �ádu u  druhých klient�. Dívky si �asto v ústavu mohou prakticky 

beztrestn� dovolit  nap�. takovou verbální agresi nebo odmítání práce, které by jim 

doma neprošlo. Setkávám se u n�kterých s názorem, že se p�ed p�ijetím obávaly 
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p�ísn�jšího káze�ského �ádu a nutnosti ho dodržovat. Tento poznatek koresponduje i 

s výsledky nov�jších výzkum�, že od pedagogické instituce a hlavn� pedagog� mladí 

lidé o�ekávají a oce�ují u nich zejména kladný emo�ní vztah a sou�asn� kladení 

st�ední a vyšší míry požadavk� a poskytování nižší volnosti – tedy celkov� zp�sob 

�ízení spíše siln�jší (Gillernová, 2006). 

      S �ast�jším výskytem vyšších hodnot osobnostních charakteristik jako 

impulsivita, nebo neuroticismus u dívek s na�ízenou ústavní výchovou souvisí 

vytvá�ení a trvalost vrstevnických vztah�. Mezi dívkami z výzkumného a 

kontrolního souboru byly nejv�tší rozdíly v po�tu blízkých kamarádek, celkov� lze 

�íci, že p�estože dívky s na�ízenou ústavní výchovou nemají problémy 

s navazováním vrstevnických vztah�, jedná se v�tšinou o vztahy krátkodobé, 

situa�ní, v��i vrstevník�m se nau�ily být ostražité a ned�v��ivé. V ústavu je spíše 

výjimkou, když mezi dívkami m�žeme hovo�it o p�átelství, jejich vzájemné kontakty 

jsou spíše ú�elové. Pravd�podobn� zde nemalou roli hrají jejich dosavadní 

zkušenosti, zejména z rodiny.  

      Hodnocení efektivity sou�asné formy ústavní výchovy b�hem jednoho roku u 15 

dívek má spíše ilustrativní charakter. Tato problematika by si zasloužila podrobn�jší, 

rozsáhlejší a hlavn� dlouhodob�jší výzkum. 

 
     Ústavní výchova je v sou�asné dob� na jedné stran� objektem zájmu laické i 

odborné ve�ejnosti a tv�rc� legislativy, na stran� druhé se potýká s mnoha 

koncep�ními problémy. Zatímco p�ed zhruba dvaceti lety byla realizována 

v za�ízeních �asto nevyhovujících hygienickým i jiným normám, v podmínkách 

p�ísných až kasárenských káze�ských �ád� jednotlivých ústav�, dnes v�tšina za�ízení 

má za sebou, nebo prod�lává prom�nu jak prost�edí, tak i celkového p�ístupu ke 

klient�m. Tak jako i v jiných oblastech lidského konání m�žeme sledovat i zde po 

p�edchozí jedné krajnosti ve zp�sobu práce p�íklon k opa�nému extrému. 

     Mladí lidé v ústavu dnes v ústavu mají �asto k dispozici nadstandardní materiální 

vybavení a pod zaklínací formulí individuálního p�ístupu jsou na n� kladeny pouze 

minimální požadavky. Jak sami mnohdy reflektují, i pro n� je �asto nepochopitelné (i 

když si toho všímají více u druhých než u sebe), jak málo povinností na n� ústavní 

výchova klade. Tento zp�sob práce je �asto velmi stresující i pro pracovníky ústav�, 

kte�í se �asto necítí dostate�n� chrán�ni p�ed riziky ze strany klient� (nap�. 
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agresivitou) a odráží se to v jejich vztazích s klienty. T�m se pak v institucionální 

pé�i paradoxn� nedostává práv� toho, co od pedagogických pracovník� nejen ve 

škole o�ekávají a co u nich oce�ují a tím jsou p�íznivé vzájemné vztahy a sou�asné 

vyšší kladení požadavk�. Navíc jejich následný život na rozdíl od vybavení ústav� 

bude spíše ve znamení skromn�jšího materiálního zajišt�ní a velkých nárok� na 

p�izp�sobení v rodin� i v práci. Domnívám se proto, že v zájmu lepší p�ípravy na 

život bude nutno p�ehodnotit n�které eduka�ní p�ístupy. 
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Záv�r 
 

      Tato rigorózní práce se zabývá výzkumem n�kterých d�ležitých  souvislostí efektivity 

eduka�ních p�ístup� ve výchovném ústavu. Dívky, umíst�né ve výchovném ústavu na 

základ� soudem na�ízené ústavní výchovy jsou specifickou skupinou mládeže, u níž se 

projevily poruchy chování. Pro volbu optimálních eduka�ních p�ístup� je d�ležité znát  

p�í�iny t�chto poruch, mající po�átek zejména ve zp�sobu rodinné výchovy, ale i 

nejd�ležit�jší osobnostní charakteristiky dívek s poruchami chování, jimiž se odlišují od 

svých vrstevnic. Za pomoci zvolených metod  bylo zjišt�no, že velice závažnou okolností 

vývoje mladého �lov�ka je emo�ní p�ijetí ze strany rodi��, zejména matky. Nemén� 

d�ležité jsou rovn�ž osobnostní charakteristiky dívek, jako impulsivita, emo�ní stabilita 

apod. Dívky ve výchovném ústavu na rozdíl od svých vrstevnic v d�sledku t�chto 

odlišností navazují obtížn�ji p�átelské vztahy, pozd�ji mají i problémy s vlastní 

rodi�ovskou a partnerskou rolí.  

      Výchovný ústav jako z velké �ásti represivní za�ízení má nelehké postavení v edukaci 

adolescent� s poruchami chování. O�ekává se od n�j, že vy�eší všechny dosavadní 

proh�ešky rodiny ve výchov� mladého �lov�ka. V sou�asné dob� však ústavní výchova u 

nás nemá takové podmínky (legislativní i materiální), aby t�mto nárok�m mohla dostát. 
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P�ílohy 
 
 
 
   Dotazník o zp�sobu výchovy v rodin� 
 
EPQ – R 
 
IVE 
 
Dotazník sociálních vztah� 
 
Upravený škálový dotazník rizikového chování 
 

- záznamový arch 
- graf 
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Dotazník sociálních vztah� 

 
 Zodpov�zte následující otázky tak, že zakroužkujete nebo doplníte nejvýstižn�jší odpov�	. 

            
1. Kolik ti je let? 
     …................................. 

 
2. V sou�asné dob� žiješ s..... 

 
a) s otcem a matkou                                                 
b) s matkou                                                                 
c) s matkou a jejím partnerem                                 
d) s otcem                                                                

e) s otcem a jeho partnerkou                                      
f) s jiným �lenem rodiny (nap�. babi�ka)………………………………………. 
g) s p�stouny      
h) s n�kým jiným (napiš s kým) ………………………………………………..     

 
3. Kolik máš sourozenc�? 
      vlastních………………. 
      nevlastních…………… 
      po�et s tebou bydlících……………….. 

 
4. Máš ve svém okolí n�koho, s kým m�žeš mluvit o �emkoli? 

a) ano 
b) ne 
c) d�ív ano, te	 ne 

 

5. Pokud n�koho takového máš, kdo je to? (nap�. kamarádka, u�itelka, bratr) 
…............................................................................................................. 
…............................................................................................................ 
 
6. O kolika dívkách bys �ekla, že jsou v sou�asnosti Tvé velmi dobré 

kamarádky? 
a) 1-2 
b) více 
c) nemám nyní opravdu dobrou kamarádku 

 

7. Pokud máš dobrou kamarádku, co se ti na ní nejvíce líbí? (nap�. hodná, 
pravdomluvná)  

…............................................................................................................ 
…............................................................................................................ 
 
8. �ekla bys o sob�, že pat�íš do n�jaké party? 

a) ano 
b) ne 
c) te	 ne, d�ív ano 
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9.   Pokud do n�jaké party pat�íš, co v part� d�láte nej�ast�ji? (nap�. 

sportujeme, chodíme ven, povídáme si) 
…................................................................................................................ 
…................................................................................................................ 
 

 
10.    Co v�bec nejrad�ji d�láš ve volném �ase? 

a) sportuji 
b) �tu si 
c) navšt�vuji kroužek 
d) sleduji TV 
e) poslouchám hudbu 
f) jiná �innost (napiš jaká)............................................................................................ 

 
 

11.    Navšt�vuješ n�jaký kroužek? 
a) ano (napiš jaký, nap�.kroužek rybá�ský, tane�ní) 

.................................................................................................................................... 
b) ne 

 

12.   V�nuješ se n�jaké zálib� pravideln�? 
a) ano 
b) ne 

 
 

13.    Kdy bys cht�la založit vlastní rodinu? 
a) co nejd�íve, nejdéle do p�ti let 
b) nejpozd�ji do deseti let 
c) po více než deseti letech 
d) nikdy 

 

14.    Kolik bys cht�la mít d�tí? 
            a) jedno                                                                    
            b) maximáln� t�i                                                      
            c) více než t�i 
            d) žádné 

 
 

15.   Jak sis vybírala sv�j u�ební obor? 
a) bylo mi to jedno 
b) podle p�ání rodi�� 
c) podle svých zájm� 
d) nemohla jsem si moc vybírat 
e) jinak (napiš jak)...........................................................................................        

 

 
16.  V kolikáté škole (u�ilišti) po ukon�ení povinné školní docházky jsi? 

f) první 
g) druhé 
h) t�etí a více 


