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Úvod 
Ve své práci jsem se zaměřila na problematiku, která souvisí se stresovými faktory 

působícími na dítě přicházející z rodinného prostředí do ústavu sociální péče, případně do 
dětského domova. Snažila jsem se na základě teoretických poznatků zhodnotit současný stav 
v těchto zařízeních, která jsou svým charakterem stresující zejména tím, že umístění dítěte do nich 
znamená výraznou změnu nejen ve způsobu života dítěte, ale přináší i výrazné oslabení nebo 
dokonce zpřetrhání existujících sociálních vazeb, které si dítě utváří k pečujícím osobám od svého 
narození. Na základě historického vývoje se snažím o zachycení sociálních aspektů, které vedly a 
vedou k nutnosti ústavní péče u dětí, o něž se rodiče nemohou nebo nechtějí starat. 

Samotný stres, který je přirozeným důsledkem odtržení dítěte od pečující osoby, se 
snažím dokumentovat na základě Bowlbyho teorie vazby a deprivačního syndromu. 

 V praktické části jsem se zaměřila na konkrétní situaci, kterou jsem zjišťovala ve dvou 
ústavech. Jednalo se o Ústav sociální péče v Milovicích a Dětský domov v Nymburce. Na základě 
rozhovorů s pečujícími pracovníky a vlastních zkušeností získaných během praxe v těchto 
ústavních zařízeních jsem se snažila vyhodnotit současnou situaci, v jaké se nachází dítě při vstupu 
do těchto zařízení a jaké techniky se využívají pro usnadnění situace dětí vstupujících do těchto 
ústavů.  

V závěru jsem se pokusila o zhodnocení stávajícího stavu. 
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1. Historický vývoj pohledu na rizika ústavní výchovy 

 
Rizika vzniklá při umisťování dětí  do ústavních zařízení jsou problém, jímž se odborníci 

zabývají především v posledních 100 letech. Již předtím se sice objevily diskuse o psychickém 
poškození dětí vychovávaných v kolektivních zařízeních, ale vzhledem k tomu, že problémy těchto dětí 
nebyly příliš palčivým problémem ve srovnání s jinými, s nimiž se tehdejší společnost potýkala, nebyly 
výzkumy příliš hluboké.   

Navíc tyto problémy dětí začala společnost vnímat až s masivním nástupem křesťanství, které 
definovalo i zabití kojence či staršího dítěte jako smrtelný hřích a tím nutila lidi k jiným způsobům 
zbavení se nepohodlného potomka než usmrcením.  Většího počtu dětí se negativní dopady ústavní 
výchovy týkaly ještě v pozdějších historických etapách, kdy začal stoupat počet dětí umisťovaných do 
ústavů, protože je nedokázala zaopatřit jejich rodina či obec. Tehdy však problémy psychického rázu 
ustupovaly do pozadí díky špatným hygienickým podmínkám v ústavech. 

V období humanizmu (Matějček 1968) sice lékaři pečující o ústavní děti upozorňovali na 
některé odchylky, jichž si všimli u dětí umístěných v kolektivních zařízeních. Většího zájmu se však 
rizikům spojeným s ústavní výchovou dostalo až v 50. letech s definováním teorie vazby a následku 
nedostatku vazby, deprivace a jejích následků na další život dětí. 

U nás mohla odborná veřejnost nechtěně sledovat jakýsi masový experiment kolektivizace 
v době totality, zejména pak v 50. letech. V 60. letech se však již ozývají kritické hlasy, a to zejména 
Matějčka a Langmaiera, ale i jiných.  Objevují se i práce kritizující ústavní péči a upozorňující na její 
rizika. 

V dnešní době je patrná snaha zlepšit ústavní péči o dětského klienta natolik, že nelze-li úplně 
odbourat její rizika, chceme je alespoň minimalizovat. Přesto víme, že se nikdy nepovede zcela odbourat 
trauma, kterému je dítě vystaveno při vstupu a pobytu v ústavu.      

Ustavní výchova přinášela od svého vzniku rizika pro klienty. Nejmarkantnější však byly tyto 
problémy při pohledu na dětského klienta. Ten si totiž následky pobytu v ústavu nesl celý život, i když 
každá doba přinášela základní ohrožení v jiné podobě.  

V počátcích ústavní výchovy zaměřené na dětského klienta se odborníci zabývali především 
problémy s úmrtností, která byla tehdy velmi vysoká. Až v pozdějších letech si všimli, že na úmrtnost 
dětí mohou mít vliv i jiné skutečnosti než hygienicko-epidemiologické. 

 

1.1 Rizika ústavní výchovy v jejích počátcích 
 

Už z historického hlediska se ústavy pro dětskou klientelu jeví jako poněkud problematická 
náhrada rodinné výchovy. Historie domovů pro opuštěné děti úzce souvisí se zvyšováním vlivu 
křesťanské církve na tehdejší společnost, kdy vznikla potřeba opuštěné děti shromažďovat a z křesťanské 
lásky o ně pečovat. Dítě totiž přestalo být pouhým možným budoucím dospělým, ale začalo se na ně 
pohlížet jako na samostatnou živou bytost, která nemůže být ponechána svému osudu, případně i smrti. 
V této době začíná být vražda dítěte trestným činem, církví odsuzovaným, a za vraždu je považováno i 
pohození dítěte. 

(Matějček 1968)Při klášterech vznikají tzv. torny na odkládání dětí. Těchto dětí se měli ujmout 
obětaví věřící. Pravděpodobně již v  roce 335 vznikl v Cařihradě první útulek pro opuštěnou mládež, 
první nalezinec vznikl v Miláně roku 787. Myšlenka nalezinců a útulků se pak postupně šířila v celém 
tehdejším křesťanském světě. 

Přestože nalezince a útulky měly dětem život zachraňovat, jen málo dětí, které byly do ústavu 
přijaty, přežilo. Dle tabulek  lékařů té doby (Matějček 1981) umíralo v ústavní péči 50% - 90% dětí do 
roka od přijetí do ústavu. Na této situaci se samozřejmě podílely bídné hygienické podmínky, špatná 
strava, ale již tehdy si někteří lidé o tyto děti pečující všimli, že děti po přijetí do ústavu zesmutní a tento 
smutek je natolik oslabí, že jsou náchylnější podlehnout okolním podmínkám a různým infekcím. 

Děti ze sirotčinců byly často používány pro různé pokusy a experimenty. Proto bylo možné, že 
byl uskutečněn experiment německého císaře Fridricha II. Ten zatoužil vědět, jak budou mluvit děti, 
které nikdy lidskou řeč neuslyší. Vytvořil tedy jakýsi malý kojenecký ústav, kde bylo umístěno několik 
kojenců . Chůvám bylo nakázáno, aby o děti pečovaly, ale nepromluvily na ně ani slovo. Experiment 
skončil tragicky . Všechny děti zemřely dříve, než dosáhly věku, kdy by mluvit měly.(Matějček 1981). 
Již tehdy vzniklo podezření, že za smrt kojenců může nulová interakce s okolím. 
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1.2 Humanizace ústavní péče  
 

V polovině 18. století došlo k výraznému obratu v podmínkách sirotčinců. Hygienické i životní 
podmínky se rapidně zlepšily, což vedlo ke snížení množství epidemií. Přesto si lékaři a odborníci 
povšimli, že ústavní děti podléhají nemocem častěji než děti žijící v rodinách. Začala se rodit otázka, zda 
to nemůže souviset s duševním stavem těchto dětí.  

K poodhalení této otázky nakonec pomohla náhoda. To popisuje Matějček (Matějček 1981). Na 
dětské klinice v Düsseldorfu pracovala stará ošetřovatelka. Jí byly svěřovány děti, se kterými si lékaři 
nevěděli rady, a tak byly označeny jako nevyléčitelné, umírající. Po svěření dětí do péče staré ženě se 
však často stávalo, že děti se jakoby zázrakem zotavily. Tím se prokázalo, že vzorná, profesionální péče 
a lékařská věda není vše, co děti potřebují. Nebylo však stále jasné, co je zapotřebí navíc. 

Ve 20. letech minulého století došlo k rozporu mezi M. von Pfaundlerem a A. Schlossmannem. 
Pfaundler prosazoval rodinnou výchovu proti ústavní. Tvrdil, že ústavní výchova je proti přírodě a 
přirozenosti, dítě je zbaveno individuální péče a vystaveno institucionální péči profesionálů. Oproti tomu 
Schlossmann viděl v ústavech zařízení, která mohou zanedbaným dětem pomoci k normálnímu vývoji. Snažil 
se dokázat, že neprospívají-li děti v ústavech, je to způsobeno selháním profesionality pracovníků. Jeho teorii 
však vyvrátila jeho spolupracovnice a dcera, protože přes veškerou snahu ústavní děti prospívaly méně než 
děti z pěstounských či vlastních rodin. 

K výzkumu neprospívání dětí v ústavech přispělo i zjištění profesora Schpitze a jeho 
spolupracovníků. Ten sledoval a porovnával vývojový kvocient u dětí v nalezinci a dětí v jeslích při 
velké věznici, kam byly umisťovány děti odsouzených matek. Tyto matky pečovaly o své děti pod 
dohledem personálu. Z jeho výzkumu vyplynulo, že přestože původně byl vývojový kvocient lepší u dětí 
ústavních, postupně tyto děti svůj náskok ztrácely, až je děti z vězeňských jeslí předehnaly. A to 
profesora Schpitze dovedlo k přesvědčení, že dětem bez mateřské péče hrozí mimo zdravotních rizik i 
riziko opožděného duševního vývoje. Navíc jeho výzkum naznačil, že i špatné matky jsou lepší než 
odborný zdravotnický personál. 

 Další zvrat v pohledu na ústavní výchovu přinesla teorie vazby J. Bowlbyho, která sice přímo 
s ústavní výchovou nesouvisela, ale vysvětlovala mnoho problémů, s nimiž se děti v ústavech potýkaly. 
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2. J. Bowlby a jeho teorie vazby 
 

Teorie vazby je definována koncem 50. let Johnem Bowlbym (anglickým psychiatrem původně 
zaměřeným na psychoanalýzu a později ovlivněným neodarwinismem) jako vazba, která vzniká mezi 
dítětem a první pečující osobou (zpravidla matkou). Na základě charakteru vzniklé vazby v dětství 
odvozuje mnohé problémy, které přecházejí až do dospělosti. Mimo jiné i některá psychická 
onemocnění. Na jeho práci navazuje řada spolupracovníků a žáků (Tavistocká škola). Přesto, že se 
některé jeho domněnky nepotvrdily, je teorie vazby i dnes jednou ze základních psychologických teorií. 
Její použití je typické zejména v sociální práci s rodinou. 

Ve vlastní teorii vychází J. Bowlby z pozorování, kdy při oddělení dítěte od matky na delší dobu 
jsou v chování dítěte patrny známky stresu a snaha získat matku zpět. Ve snaze o vysvětlení tohoto 
jednání teorie říká(Koukolík 2001): 

1. Citová vazba má význam pro přežití, neboť matka chrání své mládě před dravci 

2. Pro porozumění citové vazby je nutno představit si funkční soustavu v mozku matky i 

dítěte, která uchovává jejich vzájemnou blízkost a snadnou dosažitelnost 

3. V průběhu vývoje si partneři vytvářejí model sebe i druhého a způsoby vzájemných 

interakcí 

4. Citová vazba je důležitá po celý život a především v dospívání, tudíž nejde o zproštění se 

závislosti, jak tvrdí psychoanalýza, ale o posun od nezralé závislosti ke zralé 

5. Základní potřebou mláďat a tedy i dětí je zkoumat svět s matkou za zády. To znamená 

poznávat svět okolo sebe s možností kdykoliv se vrátit do bezpečí u matky nebo jiné pečující osoby. 

V průběhu dospívání se doba odloučení prodlužuje, „jistota domova“ však zůstává. Tento pocit trvá 

v podstatě po celý život. 

6. Péče o potomstvo je základním evolučním předpokladem přežití druhu a ne výsledkem 

tlaku společnosti, jak se domnívá psychoanalýza. 

 

2.1 Interakce mezi pečující osobou a dítětem 
 
Interakce mezi matkou či jinou pečující osobou a dítětem probíhá na základě signálů. Mateřská 

citlivost  k signálům ze strany dítěte se skládá ze čtyř základních složek. (Koukolík 2001)  
1. Vědomí signálu - matka se snaží být pro dítě dostupná, je si vědoma, že dítě signály 

vysílá. Signály mohou mít různou intenzitu a odlišně pronikat do vědomí matky. 

2. Přesný výklad signálu – spočívá ve schopnosti matky dekódovat signály. Tato 

schopnost je ovlivněna třemi složkami:                    a) vnímání signálu 

b) nezkreslení signálu – přesné pochopení hrozí nebezpečí zkreslení na základě přání nebo 
potřeby matky 

c) schopnost empatie – pochopení potřeby dítěte nejen co do formy, ale i obsahu 
3. Přiměřená odpověď na signál – u reakce na signál může matka stimulovat dítě 

nedostatečně či nadměrně. V pozdějších vývojových stádiích dítěte není nutné odpovídat na všechny 

signály dítěte v plném rozsahu. Dítě si  musí zvykat, v přiměřené míře, na určitou míru frustrace.  

4. Přiměřená rychlost odpovědi na signál – odpověď na signál má mít odpovídající 

prodlevu přiměřenou druhu signálu, ale i stádiu vývoje dítěte. Příliš pozdní reakci na signál nechápe dítě 

jako odpověď. 
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Matky svým chováním výrazně ovlivňují chování dítěte. V podstatě lze rozlišit dva základní 
modely, jak k dítěti a jeho chování přistupují: 

1. Kooperativní model – matka a dítě vzájemně spolupracují. Matka chápe dítě jako 

samostatnou osobnost, která má svá přání, potřeby a je samostatná ve svém jednání. Určuje v podstatě 

určité hranice chování, jednání a potřeb. Koriguje dítě v okamžiku, kdy překročí určitou předem 

stanovenou mez. 

2. Interferenční model – matka je pro dítě neomezenou autoritou. Stanovuje obsah i 

formu chování a jednání. Na dítě přenáší svá přání a potřeby a snaží se dítě přizpůsobit svým osobním 

představám. 

 Na chování matky případně pečující osoby záleží, jaký charakter bude mít vazba mezi oběma 
subjekty. Typ vazby však nepochybně záleží i na vrozených osobnostních vlastnostech dítěte. 
Spolupracovnice J. Bowlbyho M. D. S. Ainsworthová (www. psychology.sunisb.edu/attachment) na 
speciálním testu (Strange Situation Test – SST ) charakterizovala zásadní dva typy vazeb – jistou a 
nejistou. 

1. Jistá vazba je charakterizována úzkým kontaktem s pečující osobou. Dítě s ní 

snadno vstupuje do různých interakcí. Stres z odloučení může mít různou intenzitu. Vlastní 

aktivita při vyhledávání fyzického kontaktu je rovněž různá.  

2. Nejistá vazba – podle Ainsworthové ji lze členit do různých typů  podle 

projevu chování dítěte: 

a) Insecure Avoidant – vyhýbavá vazba               Dítě při odchodu matky nedává najevo 

své rozrušení a v situaci jejího návratu nevyhledává její blízkost ani ji nepreferuje před cizími 

lidmi. Projevuje se malá nebo žádná snaha o fyzický kontakt. Neklade odpor odložení, ale 

fyzickému kontaktu se nebrání. Stres se projevuje spíše na základě osamocení než z nepřítomnosti 

matky. Často se projevuje více interakcí s cizími osobami než s matkou. 

b) Insecure Resisitant (odporovací)                     Dítě vykazuje odpor ke kontaktu 

s matkou a k interakcím s ní. Současně však kontakt vyhledává a snaží se jednou získaný kontakt 

udržet. Má tendenci být v tomto kontaktu zlostné nebo naopak pasivní. V pasivní fázi po kontaktu 

touží, tuto touhu však nedává najevo jednoznačně, ale pouze nepřímými náznaky. 

c) Insecure Disorganized – dezorientovaná vazba                                                                        

Tento typ vazby nebyl původně součástí SST. Vyskytl se pouze přibližně u 5% sledovaných dětí. 

Je poměrně obtížné pochopit chování sledovaného dítěte. Odlišnosti se projevují při návratu matky 

po krátkodobé nepřítomnosti v široké škále zdánlivě neorientovaného chování, které působí 

chaotickým dezorganizovaným dojmem. U tohoto typu vazby není zcela jasné, zda se jedná o 

poruchu vazby či o vývojovou poruchu dítěte zejména proto, že se často projevuje ve stresových 

situacích, ale v domácím klidném prostředí se neprojeví.  

 
 Typ vazby dítěte na matku je podle zastánců teorie vazby základem předznamenávajícím 

všechny další mezilidské vztahy a také společenské uplatnění člověka v dospělosti. (Koukolík 2001) 
 

2.2 Rozšíření teorie vazby 
 

V rámci dalšího výzkumu teorie vazby bylo prokázáno, že i dítě s jistou vazbou může přijít do 
situace, kdy se tato vazba mění ve vazbu nejistou, a to zejména na základě vnějších faktorů, jako 
například dlouhodobější odloučení od matky nebo pečující osoby. U starších dětí může tato situace nastat 
i při odloučení od vrstevníků a přátel. To může nastat například v případě dlouhodobější hospitalizace 
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bez přítomnosti matky nebo jiné pečující osoby. U dětí se projevují časté neurotické příznaky. 
Odloučením dítěte je ohrožena základní potřeba jistoty a závislosti. Dítě zpravidla nerozumí takové 
situaci, vykládá si ji jako odvržení, případně potrestání. Odtud pak vyplývá citová nejistota, separační 
úzkost, úzkost ze ztráty matky, jež je kořenem mnoha neurotických poruch. (Matějček 1968) 
V odloučení od matky nebo jiné pečující osoby prochází dítě třemi základními stádii: 

1. Fáze protestu – začíná ihned po odloučení a doba trvání je několik hodin až dnů. Dítě 

volá matku, zmítá se, sleduje každý náznak, kdy by se matka mohla vrátit. Na základě zkušeností 

předpokládá, že matka bude na křik reagovat svou přítomností. Některé děti si vytvoří nový vztah 

k osobě dosažitelné (zdravotní sestra, lékař apod.) a tím svůj problém řeší.  

2. Fáze zoufalství – dítě ztrácí naději na přivolání matky, křičí méně, odvrací se od okolí 

a upadá do stavu hluboké stísněnosti. Zvyšuje se jeho pohybová aktivita, což někdy vede k mylné 

představě o zotavení. 

3. Fáze odloučení – zvyšuje se jeho zájem o okolí, snaží se navázat kontakt. Nemá-li 

v blízkosti vhodnou osobu, ztrácí vztah k lidem a upoutává se na věci. V případě návratu matky v této 

fázi bývá vůči ní často nevšímavé a apatické. 

 
Tyto reakce jsou přirozené a normální pro děti, u nichž se vyvinula jistá vazba k matce nebo 

pečující osobě. Jedná se o reakci na situaci, do které se dítě dostalo. Neprojde-li dítě těmito fázemi nebo 
přesněji pokud se tyto reakce na odloučení neprojeví, je to obyčejně příznakem toho, že si dítě 
v předchozím období vytvořilo nejistou vazbu k pečující osobě a je vůči separaci otuženo.  

 
Zvláštní skupinu tvoří děti, které vlivem vnějších okolností mají ztíženou možnost vytvoření 

jisté sociální vazby. Jedná se o děti vyrůstající v nefunkčních rodinách, případně děti, které jsou 
z různých důvodů nuceny vyrůstat v ústavní náhradní rodinné péči. U těchto dětí dochází velmi často 
k deprivačním stavům, které ovlivňují jejich další vývoj.  



 9 

3. Deprivační syndrom 
 

(Matějček 2002) Bowlbyho  „deprivation“ se může překládat jako citová chudoba, nedostatek 
lásky. Řada pozorování, která proběhla mimo jiné i v druhé polovině 60. let v ČSSR ( Matějček, 
Langmeier), potvrzuje názor, že příliš časná deprivace, při níž dítě nemělo nikdy vztah k jediné mateřské 
osobě, vede k všeobecnému citovému i intelektuálnímu ochuzení. Tyto děti jsou vůči ostatním v 
nevýhodě, pokud jde o obecnou inteligenci, jazykový vývoj, tvoření pojmů a především v jejich 
schopnosti navazovat užší kontakty a vciťovat se do druhých lidí. Byly nesoustředěné, neklidné a 
projevovaly neúnavnou a nevybíravou touhu po lásce. 

Jestliže deprivaci definujeme jako stav nedostatečného uspokojování potřeb, nedostatek 
možností navazovat vztahy, absenci možnosti utváření jisté vazby s pečujícím dospělým a blokování 
příležitostí k rozvoji duševních schopností, je deprivace častým projevem zejména u dětí v ústavní péči. 
Děti, které mohou v deprivujícím prostředí působit jako relativně vyrovnané, mají tendenci později 
selhávat v jiném prostředí, protože nemají schopnost adaptace na jiné druhy situací. Následky deprivací 
se projevují nejen v generaci dětí postižených, ale i v generaci po ní následující. 
 

3.1 Vývoj přístupu k ústavní péči a riziku deprivace  
 

V obdobích po první i druhé světové válce se objevuje problém poválečných sirotků. To 
znamená, že stoupá počet dětí, které se díky válce ocitly bez rodičů. Problémem proto není zajistit jejich 
psychické potřeby a zkoumat je, důležitější bylo zajistit jejich základní životní potřeby. 

(Matějček 2002)Po druhé světové válce se navíc svět rozdělil na dvě samostatné, mezi sebou 
soupeřící poloviny, západní a východní blok. Východní blok, do něhož patřila i ČSSR, se ocitl pod 
vlivem SSSR, kde se v té době prosazoval kolektivizmus jako nejlepší možné. Z toho důvodu se 
prosazovala i kolektivní výchova. 

Existovaly snahy oslabit vliv a důležitost rodiny pro dítě. Společnost prosazuje, aby rodiče 
svěřovali děti do péče různých institucí a z toho vyplývá, že se zvyšuje počet dětí svěřovaných do ústavní 
výchovy na úkor náhradní rodinné péče. Rodiče jsou označováni za laiky ve výchově a péči, tudíž pro 
tuto činnost nekompetentní osoby. Je prosazován odborný, vědecký přístup k výchově (objevují se tzv. 
inženýři lidských duší). Ve vědecké výchově se však nebere ohled na individuální přístup, požaduje se 
globální, masová výchova.  

Přes veškerý tlak se tento přístup u nás prosadil mnohem méně než v ostatních zemích 
východního bloku, alespoň co se týče funkčních rodin. Ty umisťovaly děti do ústavní péče méně často 
než rodiče v ostatních zemích pod vlivem SSSR. Proto největší dopad u nás měla kolektivizace 
v padesátých letech na děti, o něž se rodiče nemohli či nechtěli starat.  

Vzhledem k pohledu na rodinu jako buržoazní přežitek, který děti vychovává k egoismu a 
individualismu, byla zrušena jediná forma rodiny, jejíž zrušení bylo společensky únosné, a to pěstounská 
péče. Zachovala se pouze příbuzenská pěstounská péče. Děti z pěstounských rodin se vrátily do ústavní 
péče. Nechtěně se tak dětským psychologům naskytla možnost sledovat, jak děti převedené z rodinné 
péče do péče ústavů reagují na tuto změnu a jak tato skutečnost ovlivňuje jejich život. 

Přestože v západním světě se objevují již teorie o psychické deprivaci a výsledky výzkumů, 
které tyto teorie podporují (zejména teorie Bowlbyho a jeho následovníků), jsou u nás tyto teorie 
označovány za západní propagandu, snažící se nás odvrátit od správné cesty. Vědci v oborech 
zabývajících se dětskou výchovou jsou nuceni podporovat kolektivní péči. Přesto se v 60. letech objevují 
hlasy, které upozorňují na rizika ústavní péče a její nebezpečí pro správný vývoj dětí.  
 

3.2 Projevy deprivace 
 

Projevy deprivace podle zjištění Pražské školy, představované zejména Z. Matějčkem, J. 
Langmeierem, J. Kovaříkem a dalšími, mohou mít různé formy. 

V závislosti na tom, jaké dítě do interakce s deprivačními podmínkami vstupuje, můžeme 
rozlišit několik typů reakcí (Matějček 1968): 
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• Typ relativně dobře přizpůsobený – bez nápadných zvláštností a obtíží. Dítě se jeví 

jako přijatelně přizpůsobené. Takto se většinou projevují děti přecházející z jedné ústavní péče do druhé, 

které si v podstatě nevytvořily vyhraněnou vazbu. 

• Typ pasivní – nápadná pasivita, apatie, nerozhodnost, hry primitivní ale vytrvalé. 

Zájem o věc převažuje nad zájmem sociálním. Mentální vývoj je zpomalený. Projevují se regresivní 

tendence. Úzkostné projevy. Minimální kontakt s okolím. Tato reakce je častá zejména u dětí 

přicházejících z rodin a tedy majících vytvořenou vazbu, která byla z nějakého důvodu narušena. 

• Typ sociálně hyperaktivní – přepjatá sociální aktivita a zájem. Domáhá se úporně 

pozornosti dospělých. Děti navazují kontakt bez zábran, je však povrchní a nestálý. Výrazná tendence se 

předvádět. Živý zájem o dění kolem sebe. Sami se angažují jen povrchně. Škola a vyšetření je pro ně 

společenskou záležitostí. Zájem sociální dominuje nad zájmem o věci, je však povrchní. Nové návyky a 

vědomosti si osvojují poměrně obtížně. Je patrná snaha     o vytvoření vazby. Vazby jsou však povrchní. 

• Typ sociálně provokující – nápadná dráždivost, zlostné výbuchy, agresivita. Špatný 

prospěch, drobná delikvence, nezájem o školu. Opoziční, drzý, vzpurný, výrazně negativistický. 

Nápadné výkyvy v chování a náladovost. Nedostatek sebereflexe, infantilnost a hravost. Výrazná 

žárlivost. Mimo kolektiv však milý vztah k dospělému. Snaha o vytvoření vazby, získat pečující osobu 

pouze pro sebe. 

• Typ patologický – hledající náhradní uspokojení za neuspokojení některých 

základních psychických potřeb. Snaha o nahrazení vazby jakýmkoliv jiným způsobem. 
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4. Kolektivní výchova v totalitním režimu 
 

Po krátkém  poválečném klidu se díky politickým vlivům dostalo Československo do izolace a 
vývoj ústavní péče se ubíral směrem zmíněným v předchozí kapitole. Přerodová, stejně jako pro celou 
společnost, byla i v dětské ústavní péči 60. léta.  

Změny a poznatky, které přinesla, stojí za podrobnější zmínku, neboť z některých z nich 
vycházíme ještě dnes a jsou dále rozvíjeny současnými odborníky. V této době vznikají práce Matějčka a 
Langmaiera, kteří jsou dodnes považováni za jedny z nejdůležitějších českých odborníků v tomto oboru. 
 

4.1.Kritika kolektivní péče v době totality 
  

( Matějček 2002) Jak bylo již uvedeno, všimli si 

čeští psychologové a dětští lékaři výše zmíněných projevů 

zejména u dětí převedených z pěstounské péče do ústavní 

výchovy. Mimo to se ukázalo, že děti procházející ústavní 

výchovou mají i častěji problémy s vývojem řeči a obecně 

zaostávají ve vývoji. Tyto problémy se projevovaly 

nejvýrazněji u dětí, které procházely ústavní výchovou od 

narození. Tyto děti vykazovaly horší výsledky i než děti 

vyrůstající v nefunkčních špatných rodinách. Již v  roce 

1961 ve svém vystoupení v Bratislavě Josef Langmaier 

nastínil svou teorii o nedostatku podnětů jako možný zdroj 

vzniku deprivace. Vycházela z prací Bowlbyho a jeho 

spolupracovníků. Tuto teorii rozpracoval spolu s  

Matějčkem v knize „Psychická deprivace v dětství“, vydané 

v roce 1963. Vzhledem k jejímu obsahu, který se neshodoval 

s oficiálním trendem tehdejší politiky, vyšla nejprve 

v zahraničí, odkud se s ní seznámila odborná veřejnost 

v SSSR. Kladné hodnocení, které ze SSSR zaznělo, umožnilo 

i její české vydání. Kritika oficiálního přístupu ke 

kolektivní výchově jako základní formě výchovy dětí 

získávala postupně celou řadu příznivců zejména z řad 

odborné veřejnosti. Jedním z důležitých článků 

kritizujících kolektivní výchovu byl článek Klímové 

„Chovejte mne má matičko“. S uvolňováním v politickém a 

společenském prostředí v 60. letech se postupně uvolňuje i 

prostor pro diskusi v této oblasti. Zásadní přelom nastal 
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s uvedením filmu „Děti bez lásky“ režiséra Kolbergera, na 

kterém se námětem i realizací výrazně podílel jeden 

z neznámějších kritiků kolektivní ústavní péče Matějček. 

Tento film se zabýval absencí úzké citové vazby u dětí 

vychovávaných v zařízeních kolektivní péče zejména 

v počátcích života a vlivem této skutečnosti na další 

vývoj dítěte. Nabídl srovnání vývoje dětí vyrůstajících 

v rodině s dětmi z kojeneckých ústavů a poukázal na 

problémy, které mohou ovlivnit veškerý jejich další život. 

 

4.2 Změny v kolektivní péči v 60. a 70. letech 
 
Film „Děti bez lásky“ získal řadu mezinárodních ocenění a vyvolal rozsáhlou diskusi, která vedla ve svých 
závěrech až ke změnám v legislativě zejména v zákoně o rodině, kde byla rodina definována jako základní 
výchovná jednotka, která má přednostní postavení. Došlo k obnovení institutu pěstounské péče a umožnila 
Matějčkovi, Dunovskému a jejich spolupracovníkům převzít model zvláštní instituce náhradní rodinné péče, 
SOS vesničky.SOS vesničky jsou forma náhradní ridinné péče vytvořená H. Gmeinerem v roce 1949 
v Rakousku a odtud se později šířící do dalších evropských zemí. Náhradní matkou 5-7 dětí různého 
věku je v této „vesničce“ samostatná žena žijící s nimi v jedné domácnosti v samostatném domě. 
Do tohoto domu se dítě může vracet i po opuštění SOS d. v. Společenství několika domů tvoří celek, 
který je součástí obce či města. Mužský prvek při výchově dětí reprezentuje správce nebo vedoucí, 
ten však je jen jeden na všechny děti ve vesničce a přímý kontakt s ním mají děti jen zřídka. Tento 
fakt spolu s tím, že matky jsou vybírány z žen, jež nemají zájem o soužití s mužem, vidí jako zásadní 
nevýhodu této formy péče o děti její někteří současní kritici. Právní odpovědnost za děti má 
náhradní matka – děti má v pěstounské péči. Matky procházejí náročnou výběrovou procedurou, 
speciálním výběrem procházejí i děti. V ČR existují dvě vesničky, třetí se buduje.(Matoušek 2003) 

(Matějček 2002) Děti, které do SOS vesniček 

přicházely, byly přijímány z dětských domovů nebo 

kojeneckých ústavů, což se projevovalo absencí znalostí, 

které jsou běžné u dětí v rodinách. Nevěděly, jak vypadá 

bochník chleba – znaly chléb pouze nakrájený, nevěděly, co 

jsou peníze, jejich inteligence byla zpravidla v pásmu 

podprůměru. Během dvou let se tyto děti dostaly do pásma 

průměru, jejich vývojová ztráta se vyrovnala a jejich 

sociální pole se strukturovalo podobně jako u dětí 

z rodin. Tato skutečnost vedla k dalšímu rozvoji vesniček. 

Změny měly kladný vliv na vývoj péče o dítě, přesto však 

postihovaly pouze menší část problému. Většina dětí, o 

které se rodiče nestarají nebo starat nemohou, je stále 
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umisťována do kolektivních zařízení se všemi negativními 

důsledky, které z toho vyplývají. 

 

4.3  Výzkum vlivu ústavní výchovy na další život 
 

V r. 1997 vydalo Psychiatrické centrum Praha 

výzkumnou práci Zdeňka Matějčka, Věduny Bubleové a Jiřího 

Kovaříka (www.studovna.cz/scripts), v níž autoři na 

základě dlouhodobého výzkumu, sledujícího třicet dva let 

vývoj 60 dětí, které od útlého dětství vyrůstaly v ústavní 

výchově, srovnávali tyto děti s dětmi vyrůstajícími v 

individuální pěstounské péči, SOS dětských vesničkách a ve 

vlastní rodině. Ze závěrů tohoto unikátního výzkumu 

vyplývá, že děti z dětských domovů vykazují dnes ve 

středním věku (průměrný věk 37 let): 

 

o nízkou společenskou kompetenci 

o nízkou úroveň školního vzdělání a nynějšího zaměstnání vzhledem k výsledkům inteligenčních 

testů ve starším školním věku  

o nízký skór sociální integrace  

o tresty v dětství (v dětských domovech) hodnotí jako nepřiměřeně přísné  

o muži vykazují mimořádně vysokou míru kriminality (54 %, z toho v 79 % se jednalo o 

vícenásobné recidivisty)  

o muži mají problémy s láskou a v sexuálních vztazích, jsou častěji "neschopni citové odezvy"  

o celkově je u mužů z DD zaznamenána vysoká nespokojenost s dosavadním životem  

U dětí vyrůstajících v individuální pěstounské péči a 

SOS vesničkách nebyly zjištěny podstatné rozdíly ve skóru 

sociální integrace. Děti z individuální pěstounské péče 

vykazují nejvyšší životní spokojenost. Pouze u mužů z SOS 

vesniček byla zjištěna vysoká míra kriminality (45 %), 

zatímco u mužů z individuální pěstounské péče je výrazně 

nižší (20 %). 

 
Autoři (www.studovna.cz/scripts)dále konstatují, že se znovu potvrzuje, že děti vychovávané 

dlouhodobě v ústavních zařízeních vykazují v pozdějším věku ve vývoji osobnosti a ve společenském 
uplatnění nejvíce odchylek od běžné normy. Děti vychovávané v individuální pěstounské péči a v SOS 
vesničkách jsou si ve většině ukazatelů vzájemně velmi blízké a přiklánějí se více ke skupinám dětí 
vychovávaných ve vlastních rodinách než ke skupině osob, které vyrůstaly v dětských domovech. 
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I když je tento výzkum starý několik let, v praxi se 

zatím na jeho závěry nebere žádný zřetel. Stejně tak se 

ignorují závěry výzkumu Jarmily Koluchové, podle něhož až 

čtvrtina dětí umístěných do ústavů sociální péče pro 

nevzdělavatelné (celkem je v ÚSP jedenáct tisíc dětí) se 

sem dostala vlivem nerozpoznané ústavní psychické 

deprivace. V podnětném rodinném prostředí by tyto děti 

byly schopny vzdělavatelnosti nejen ve zvláštních školách, 

ale v některých případech i ve školách základních a 

středních. Umístění do ústavní péče je přesto stále 

nejčastějším způsobem řešení krizové situace dítěte.  

 

4.4 Psychické potřeby dětí 
 

Na základě výzkumů z 60. a 70. let (Matějček 2002), 

které směřovaly ke stanovení psychických potřeb dětí, 

určil Langmaier s  Matějčkem čtyři základní potřeby, které 

doplnil Mrkvička o potřebu pátou.  

Tyto potřeby zahrnují: 

1. Potřeba stimulace 

Jedná se o potřebu podnětů v určité kvalitě, množství a proměnlivostí.  
V rámci kolektivní výchovy spočívá podstata problému v určení individuálního měřítka, 

množství a proměnlivosti vhodných pro dítě. Jako podstatný problém se však jeví i způsob a forma, 
kterou zvolit v rámci kolektivní výchovy, kde je větší počet různých subjektů s různými potřebami, na 
které je nutno působit. 

2. Potřeba smysluplného světa 

Dítě potřebuje řád podnětů, pravidelnost učit se dělat někomu radost. Posloupnost v tomto 
konání. 

V rámci kolektivní výchovy není zpravidla jedna konkrétní osoba, které by mohlo dítě dělat 
radost svými úspěchy a která by byla na těchto úspěších osobně zainteresovaná. 

3. Potřeba životní jistoty 

S jistotou mohou děti objevovat svět. Dítě je citově vázáno na konkrétní osobu, ke které si 
utvořilo citovou vazbu, která je vzájemná a umožňuje utváření bezpečného zázemí. 

V rámci kolektivní výchovy se výchovní pracovníci 

střídají, proto je velice obtížné ve většině případů 

takovou vazbu utvořit. Absence životní jistoty pak vede 

k agresi a citové nestabilitě. 

4. Potřeba pozitivní identity 

Vytváří se kolem druhého roku věku dítěte. Spočívá v uvědomění si vlastního JÁ, uvědomění si 
své hodnoty pro ostatní.Svou identitu si každý utváří ve vztahu k okolí. 
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V rámci kolektivní výchovy žijí děti zpravidla v anonymním prostředí, kdy jsou pouze jedním 
z mnoha subjektů. To vede k chápání skupiny jako celku a vytvoření vlastní identity je výrazně 
zkreslené. 

5. Potřeba otevřené budoucnosti 

Jedná se o utváření vlastní existence, perspektivy, naděje, ale i obav z budoucnosti. 
V rámci kolektivní výchovy je utváření těchto pojmů velmi složité, vzhledem k absenci 

schopnosti plánování a hledání dlouhodobějších perspektiv. 
 
Naplňování těchto potřeb, které je v rámci rodinné výchovy, případně náhradní rodinné 

výchovy, její přirozenou součástí, je v rámci kolektivní výchovy často neřešitelným problémem. Mimo 
omezení uvedená u jednotlivých potřeb je třeba si uvědomit i limitující faktory vycházející z objektivní 
situace jednotlivých zařízení. Jedná se zejména o osobní faktory, finanční a materiální zabezpečení a 
někdy kupodivu i o legislativní omezení. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 16 

5. Dnešní situace v ústavní výchově 
 

5.1 Dnešní pohledy na ústavní výchovu 
 

Po revoluci v roce 1989 došlo k výrazným změnám nejen v oblasti politické a společenské, 
ale i v oblasti legislativní, což umožnilo některé významné změny související s péčí o děti, o které se 
rodiče nemohou nebo nechtějí starat. Ústavní výchova zůstává stále základním způsobem pro 
zajištění alespoň základních potřeb a podmínek k jejich existenci. Otevřela se možnost zakládat vedle 
tradičních státních ústavů i ústavy nestátní. Právní subjekty, které jako první využily této možnosti, 
byly zejména církve a občanská sdružení. V nestátních zařízeních, která vznikala zpravidla z vnitřní 
potřeby pomoci opuštěným dětem, pracuje v současné době řada nadšenců, kteří se snaží hledat nové 
cesty a formy, jak zajistit potřeby dětí tak, aby u nich nevznikal deprivační syndrom tak obvyklý 
v tradičních státních zařízeních. Díky úspěšným nestátním zařízením však dochází k výrazným 
změnám i v některých státních zařízeních. Zvyšuje se odbornost zaměstnanců, roste zájem o 
zajišťování základních potřeb dětí. V některých ústavech se snižují počty dětí, které má pečující 
osoba na starost. Další zkvalitňování ústavní péče je však výrazně závislé na dostatečném množství 
prostředků, které se velmi často nedostávají. Výrazným problémem je stanovení odpovědnosti na 
přímém řízení ústavních zařízení pro děti, která je roztříštěna mezi několik ministerstev a je 
ovlivňována celou řadou institucí s ne zcela jasnými kompetencemi.  

Vezmeme-li v úvahu, že všechny sociální problémy mají multidisciplinární povahu, je 
krátkozraké, pokud se státní orgány chovají tak, že úzkostlivě hlídají přidělené prostředky a uvolňují 
je na účel, který jednoznačně patří do jejich resortu. 

Současné moderní trendy v sociálních službách a tedy i v ústavních zařízeních spočívají ve 
financování z prostředků, které jsou vyčleněny konkrétně a cíleně.  

Z hlediska výchovného a společenského působení je pro opuštěné děti nejlepší alternativou 
osvojení a pěstounská péče v náhradní rodině. I při snaze o maximalizaci této varianty není možné, 
aby nahradila služby ústavů. Je proto nutné zaměřit snahu o zkvalitnění péče o opuštěné děti zejména 
k tomu, aby se ústavní zařízení co nejvíce přiblížilo rodině. Dá se předpokládat, že jejich podoba by 
mohla vycházet z již existujících zařízení rodinného typu jako jsou například SOS vesničky. Zařízení 
náhradní rodinné péče tohoto typu se skládají z rodinných skupin, ve kterých počet dětí nepřesahuje 
desítku. Děti jsou různého věku, přičemž starší děti pomáhají dospělému pečovat o mladší děti. 
 

5.2 Legislativní změny 
 

V posledních letech je patrná i výraznější snaha státu zlepšit podmínky výkonu ústavní péče a 
snížit tak míru deprivace dětí v ústavních zařízeních, a to zejména vytvořením tzv. výchovných skupin a 
omezením počtu dětí v těchto skupinách. § 4 zákona 109/2002 Sb. k tomu říká toto: 

  
 (1) Základní organizační jednotkou pro práci s dětmi v zařízení je výchovná skupina 

nebo rodinná skupina. 
  
 (2) Výchovná skupina je základní organizační jednotkou v diagnostickém ústavu a ve 

výchovném ústavu. Tvoří ji 
a) v diagnostickém ústavu nejméně 4 a nejvíce 8 dětí, 
  

b) ve výchovném ústavu nejméně 5 a nejvíce 8 dětí. 
  
 (3) Ve výchovném ústavu lze v jedné budově či ve více budovách v jednom areálu zřídit 

nejméně 2 a nejvíce 6 výchovných skupin. Děti se do výchovných skupin zařazují se zřetelem na jejich 
výchovné, vzdělávací a zdravotní potřeby. 

  
 (4) Rodinná skupina je základní organizační jednotkou v dětském domově a v dětském 

domově se školou. Tvoří ji 
a) v dětském domově nejméně 6 a nejvíce 8 dětí, 
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b) v dětském domově se školou nejméně 5 a nejvíce 8 dětí, 
 zpravidla různého věku a pohlaví. Sourozenci se zařazují do jedné rodinné skupiny; výjimečně 

je možné zařadit je do různých rodinných skupin, zejména z výchovných, vzdělávacích nebo zdravotních 
důvodů. 

  
 (5) V dětském domově lze v jedné budově či ve více budovách v jednom areálu zřídit 

nejméně 2 a nejvíce 6 rodinných skupin. V dětském domově se školou lze v jedné budově či ve více 
budovách v jednom areálu zřídit nejméně 2 a nejvíce 6 rodinných skupin. Děti se do rodinných skupin 
zařazují se zřetelem na jejich výchovné, vzdělávací a zdravotní potřeby. 

 
Tím se omezuje počet dětí na jednoho pracovníka a omezuje se střídání různých pracovníků 

v krátkých časových úsecích u dětí, což dětem znemožňovalo vytvořit si nějakou vazbu k pracovníkům. 
Stabilnější prostředí pomáhá také vytvořit vhodné zázemí, a tak posílit jistotu dětí a pravidelnost jejich 
života. 

Stále však tento paragraf dává prostor k výjimkám, 

které jsou v některých ústavech využívány. Proto stále 

ještě nejsou všechna ústavní zařízení tzv. rodinného typu. 

Další změnou je nutnost pracovníků doplnit si vzdělání a stanovit požadavky na jejich minimální 
vzdělání. Kdy péči o děti můžou vykonávat pedagogičtí pracovníci, kteří projdou psychologickým 
vyšetřením své psychické způsobilosti. Posudek je platný 7 let, pak je nutno ho opakovat. 

Tyto a ostatní legislativní změny mají za úkol zlepšit péči o děti v ústavních zařízeních 
s důrazem na zmírnění následků ústavní deprivace a hospitalizmu.   

6.Posttraumatická porucha 
 

Posttraumatická stresová porucha /dále jen PTSP/ je důsledkem vystavení člověka tak stresující 
situaci, že se s ní organizmus  neumí vyrovnat, či se vyrovnává velice obtížně. 

Americká psychiatrická asociace (Porterfieldová 1998) definuje PTSP jako stav projevující se  
panickým strachem  nebo bezmocnost, který je doprovázen řadou dalších typických příznaků. Následuje 
po těžkém stresu, jehož  intenzita překračuje běžnou lidskou zkušenost. Označuje se jako psychické 
trauma.  

 

6.1. Trauma 
 

Psychické trauma může vzniknout na základě prožitku extrémně stresujícího zážitku 
přesahujícího možnosti přirozené adaptability člověka či dlouhotrvající stresující situace vyčerpávající 
psychiku člověka až za hranici přirozených psychických rezerv. Zásadní vliv na vznik traumatu dle 
Vizinové a Preisse (Vizinová 1999) má pokud stresor vykazuje, následující charakteristiky: 

1. příčina stresu je vnější 

2. jedná se o extrémně děsivý zážitek či situaci 

3. znamená bezprostřední ohrožení života nebo  tělesné integrity 

4. v jedinci vytváří pocit bezmocnosti  

Trauma je tedy odpovědí organismu na situaci, která neumožňuje smysluplnou akci již by 
jedinec mohl odvrátit či zmírnit její následky vlastní aktivitou a postrádající smysluplnost na základě 
předchozích životních zkušeností.  

To, že je popřena logika předchozího chápání světa, vede k zmatku a nemožnosti psychicky 
zpracovat situaci, což má za následek narušení psychiky člověka. Organismus se však musí se situací 
nějak vypořádat, aby mohl dál fungovat. Proto si vytvoří alternativní způsoby jak s stresorem pracovat, 
aby bylo umožněno vyrovnání se se situací  a další život. Jedním z těchto alternativních způsobů se stává 
disociace. Člověk oddělí emoce od prožitku. Dokáže popsat, co se stalo, ale podvědomě potlačuje silné 
emoce, které by měl cítit. Dalšími jsou derealizace a deperzonalizace, kdy člověk popře podvědomě 
skutečnost jako něco, co se jemu nemohlo stát. To vede k narušení mezilidských vztahů a znemožnění 
prožité sdílet. Zároveň je často prožíván pocit viny za to, co se stalo. Tyto procesy mohou krátkodobě 
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pomoci ochránit psychiku člověka,  ale ve výsledku vedou k narušení vazeb k ostatním lidem a izolaci. 
Zároveň člověk přirozeně touží si tyto vazby udržet a trauma s někým sdílet. Proto se může stát, že 
takový jedinec si začne intenzivně vytvářet nestabilní, krátkodobé vazby k okolí. 
 

6.2 Příznaky posttraumatické stresové poruchy  
 

Pokud alternativní způsoby vyrovnání se s traumatem přetrvávají delší dobu a nejsou nahrazeny 
přirozenými adaptačními modely, které pomohou k zpracování zážitku, vedou k rozvoji PTSP. PTSP se 
může projevit i několik let po vlastním prožitku traumatu na základě působení pro okolí zdánlivě 
nevinného spouštěče.  

Mezi hlavní příznaky PSTP patří: 
 

1. Nutkavé znovuprožívání děsivého zážitku 

v představách  

/ vtíravé příznaky/  

 Jedinec neustále prožívá traumatickou událost. Do 

vědomí neustále vstupují vzpomínky na traumatickou událost. 

Tyto vzpomínky se vybavují i na základě zdánlivě nevinných 

situací. Tyto situace jsou pak jedinci prožívány stejně 

intenzivně jako původní traumatické události. Tomu odpovídá 

i fyzická reakce na ně.  Vzpomínky se vrací i formou 

děsivých nočních můr.Ty jsou velmi živé a vedou k poruchám 

spánku. Noční můry mohou mít charakter konkrétního 

prožívání situace či nejasný pocit nebezpečí. K. Balcar 

(www.ippp.cz)popisuje, že „ve chvílích, kdy se dítě dokáže  

svěřit se svým trápením, zpravidla sděluje, že na prožitou 

děsivou situaci "musí pořád myslet", že se mu "stále vrací" 

- a to v podobě myšlenek na ni, nepříjemných citových 

stavů, které při ní prožívalo, někdy pak i v podobě jejich 

mimořádně živých obrazů. Takové samovolně se vnucující 

znovuprožívání vzpomínek na zažitý otřes se pak u dítěte 

soustavně objevuje v bdělém stavu i ve spánku v podobě 

"nočních můr" a děsivých snů; někdy je pozorujeme i v jeho 

spontánní hře.“ 

 

2. Soustavné vyhýbaní se podnětům, které děsivý 

zážitek připomínají /únikové příznaky/ 

Jedinec se snaží vyhnout jakékoli vzpomínce na traumatickou  událost. Vyhýbá se všemu, co by 
mohlo vyprovokovat vzpomínky, včetně situací, které v něm vyvolávají podobné emoce, jaké cítil při 
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traumatizující situaci. Nechce hovořit o traumatu a o tom, co ho vyvolalo. U některých lidí se může 
vyvinout i tzv. stresem navozená amnesie. To znamená, že potlačí veškeré vzpomínky na traumatickou 
událost z paměti. S tím souvisí i vyhýbání se dříve obvyklým činnostem. Uzavřou se do sebe a straní se 
ostatních lidí. Mohou se úplně odcizit a citově otupět, aby nemuseli už zažít tak intenzivní emoce jako při 
traumatu. Vizinová a Preiss (Vidinová 1999) tyto příznaky nazývají stažení, sevření. Popisují dále, že 
člověk má narušenou schopnost plánovat budoucnost, stále očekává příchod něčeho strašného. Uvádí, že 
zvlášť patrná nechuť přemýšlet o budoucnosti a nedůvěra ve vlastní schopnosti je patrná u 
traumatizovaných dětí.  

  
 
3. Přetrvávající zvýšená duševní a fyziologická dráždivost 

Člověk je neustále připraven reagovat na nebezpečí. Jeho reakce jsou zbrklé, neodpovídající 
situaci, či přehnané. Fyziologické funkce pracují přehnaně, objevuje se hyperventilace, tachykardie, třes, 
pocení, nevolnost, mdloby. Jedinec často trpí poruchami spánku. Buď mají problém usnout, či usnou, ale 
spánek je mělký a často se budí. Jsou patrné i poruchy soustředění. K. Balcar       ( www.ippp.cz)  píše, že 
„děti postižené touto poruchou vykazují známky trvalé předrážděnosti, které se projevují jako nadměrná, 
úzkostlivá "bdělost" až "nastraženost". Často i při normálních podnětech reagují projevy úleku včetně 
patrné změny v rytmu dýchání, na drobná vyrušení můžou reagovat až panikou. Dítě samo nebo jeho 
rodiče o něm sdělují, že "špatně spí" - nesnadno usíná, bez zjevného důvodu se budí. Mohou se objevit 
nepravidelnosti v průběhu tělesných funkcí, které svědčí o nervovém "vypětí" a o jeho rušivém vlivu na 
ně.“( www.ippp.cz) 

Portefieldová uvádí( Porterfieldová 1998), že v souvislosti s PTSP se mohou objevit i zhoršená 
schopnost sebeovládání a zvýšení rizika rozvoje závislosti. 

Porterfieldová popisuje( Porterfieldová 1998), že PSTP má u dětí krom výše uvedených příznaků 
i svá specifika. To podle ní vedlo k tomu, že se až do druhé poloviny 20. stol. věřilo, že děti nemohou být 
traumatizované. Hlavním specifikem je podle ní vědomé vytěsnění myšlenek na traumatickou událost. 
Právě vědomost rozhodnutí vyhýbat se všemu, co nějak souvisí s traumatem, a udržovat zdání, že je vše 
v normálu a takové, jaké bylo před traumatickou událostí, je podle Portefildové to, co odlišuje 
traumatizované děti od dospělých. 

Dále ve své knize( Porterfieldová 1998) uvádí změny v chování dětí po traumatické události: 
Lpění na dospělých- některé děti lpí na dospělých a obávají se i sebekratšího odloučení. Májí 

totiž obavy, že by se krátké odloučení mohlo změnit v trvalé. 
Déle trvající strachy a fobie- často se u traumatizovaných dětí objevuje nejen z činností 

připomínající trauma, ale i ze tmy, samoty, cizích lidí a nečekaných zvuků. 
Problémy se spánkem- traumatizované děti mají krom výše popsaných nočních můr i sny, kdy 

je pozměněna skutečnost tak, aby ji bylo možno přijmout a tím se s ní mohly vyrovnat. U dětí se objevuje 
navíc náměsíčnost a noční pomočování. Sny mohou ovlivnit i vnímání skutečnosti, a tak dítě může 
popisovat prožité ovlivněné sny. 

Poruchy chování- některé děti začnou více zlobit. Mohou být agresivní a napadat jiné děti. 
Tělesné potíže- u traumatizovaných dětí se objevují nevolnost, bolesti břicha, hlavy, bez zjevné 

příčiny odhalitelné lékařským vyšetřením. 
Stažení do sebe a zabývání se traumatem-   děti neprožívají flashbacky jako dospělí, spíše při 

duševním odpočinku se jim vrací živé sny, kdy znovu prožívají trauma. Izolují se od rodiny a přátel. 
Opakované přehrávání traumatu- děti se ve hře vrací k prožitému traumatu a přehrávají si ho 

znovu a znovu. 
Regrese- dítě se vrátí do nižšího vývojového stádia. Začne znovu dělat to, co už nedělalo, 

zapomene nějakou dovednost, kterou již umělo. 

Myšlenky na smrt- děti si na rozdíl od vrstevníků uvědomují svou smrtelnost. Myslí si, že se 
nedožijí dospělosti, a proto nic neplánují. 

Tyto reakce se mohou lišit dle věku dítěte a jeho temperamentu.  

Jednou z traumatických událostí dítěte je dlouhodobé odloučení od rodičů. To prožívají děti při 
umístění do zařízení ústavního typu. Následky přetrvávají i několik let po vlastní události. A mohou se 
dostat na povrch v době, kdy bychom to již nečekali. 

Při exkurzi do kojeneckého ústavu sestra, která nás provázela, 
popisovala, že po letech se do ústavu přijel podívat chlapec, který tu 
byl jako kojenec umístěn. Kolem jednoho roku byl adoptován a od té 
doby vyrůstal v rodině, aniž by věděl o adopci. O té mu rodiče řekli 
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až jako dospělému. Mladík od dětství trpěl nočními můrami,kdy se viděl 
osamocený za mřížemi. Ve snu cítil strach a smutek. Tyto sny se mu 
pravidelně vracely. Při návštěvě kojeneckého ústavu zjistil, že mříže 
v jeho snu se nápadně podobaly hrazení v dětských postýlkách. 

Reakci, kdy se u dítěte po umístění v ústavu projeví poruchy chování lze dle mého přiblížit 
kazuistikou viz. příloha č. 2.a regresi příloha č. 3. 

 

6.3 Vyrovnání se s PTSP 
 
Dítě, které prožilo traumatickou událost se snaží vlastními silami vyrovnat s prožitým. Podle 

Husaina a Holcomba (převzato Vizinová 1999)prochází během snahy o vyrovnání těmito fázemi: 
1. fáze vyplakání- Jedná se o bezprostřední reakci na traumatickou událost. 

Přichází ve formě poplachové reakce a úzkosti. 

2. fáze popření- objevuje se nespavost, amnézie, stažení, tělesná ochablost nebo 

naopak hyperaktivita a somatické symptomy. 

3. fáze intruze- u dítěte se projevuje emoční labilita, silné úlekové reakce, stavy 

chronického rozrušení, které zasahují i spánek. 

4. fáze zpracování- dítě se snaží pochopit příčiny traumatické události. Ještě se u 

něj projevují důsledky traumatu, ale začíná vnímat budoucnost a začíná pociťovat naději na 

normální život v budoucnu. 

 
Přístup k traumatizovaným dětem musí být velice citlivý, respektující a individuální. Je nutné 

uvědomit si, že dítě prochází velmi zatěžující situací a tomu odpovídají jeho reakce na ni. Důležité je také 
přizpůsobit se tempu dítěte při vyrovnávání se s traumatem. U dětí je důležitý především osobní kontakt a 
rozhovor. Doporučuje se, aby se dítěti dal prostor si o traumatické události promluvit, aniž by reakcí na 
jeho vyprávění bylo bagatelizování či vyděšení posluchače. Pokud dítě o traumatu nechce či nemůže 
mluvit, doporučuje se využít hru či kresbu. 

Je dobré pomoci dítěti hledat zpět smysl v životě a událostech, které se okolo něj dějí. Nechávat 
ho prožít smysluplné zkušenosti.Poskytnout mu pocit bezpečí a jistoty. Doporučuje se dítě rozptýlit, aby 
nemuselo neustále prožívat prožité trauma.   

 
 

 

7. Vstup dítěte do ústavu a reakce na něj 
 
Navštívila jsem Ústav sociální péče v Milovicích, jehož celková kapacita je 76 klientů, o které 

pečuje 45 zaměstnanců, a Dětský domov Nymburk, jehož kapacita je 38 dětí rozdělených do čtyř 
„rodinných skupin“. Dětský domov je otevřen dětem od 3 do 18 let. Po dosažení 18 let si mohou děti 
požádat o prodloužení ústavní péče do 19 let. V případě, že studují, mohou domova využívat až do 26 let. 
Zřizovatelem ústavu sociální péče i dětského domova je „Krajský úřad Středočeského kraje,  Zborovská 
11, Praha 5,  který zajišťuje mimo jiné finanční prostředky na jeho provoz. V těchto dvou zařízeních jsem 
se pokusila pomocí rozhovoru s pracovníky a kasuistik dětí zjistit reakci dětí na vstup do ústavu. Tyto 
ústavy jsem si vybrala,protože jsem se s nimi seznámila již dříve v rámci školní praxe.  

S dětmi z Nymburka jsem se setkala i na letních táborech, kam jsem jezdila jako oddílová 
vedoucí. 

Cíl průzkumu: 
Pomocí rozhovoru jsem chtěla zjistit, jak děti reagují na vstup do ústavu, jaké způsoby používají 

ústavní zařízení k usnadnění vstupu dítěte do ústavu. A jaké problémy se objevují během sžívání se s 
životem v ústavu. A pomoci kasuistik ukázat, jaké projevy se mohou objevovat jako reakce na odloučení 
od rodičů. 
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Chtěla jsem ukázat nějaké možnosti, jak dítěti usnadnit vstup do ústavu a jeho přivykání na 
ústav. Jak snížit míru stresoru, kterému je dítě vystaveno při odloučení od rodiny.    

Hypotézy: 
• Vstup dítěte do ústavu je často provázen nepříznivými reakcemi dítěte. 

• Vstup do ústavu pomáhá usnadnit zvýšená péče o dítě. 

 
Rozhovory jsem vedla s pracovnicemi, které v ústavech 

působí již několik let v přímé péči o děti. Mají tedy dost 

zkušeností se vstupem dětí do ústavních zařízení.  

V Ústavu sociální péče jsem při rozhovorech narazila i 

na problematiku, kdy dítě nejen nastupuje do ústavu, ale 

při jeho pobytu v ústavu mu zemřou rodiče a ono je náhle 

vystaveno další stresové reakci, se kterou se musí 

vyrovnat. Navíc není často okolím vnímáno jako plnohodnotný 

partner, a proto s ním úřady nekomunikují. Což se projevuje 

například neoznámením úmrtí rodičů či blízkých osob ústavu, 

ani dítěti. 

Rozhovor byl řízený, kdy bylo pět konkrétních 

otázek,které byly položeny pro srovnání pracovníkům obou 

zařízení, a několika otázkami odlišnými, které byly voleny 

pro každý ústav cíleně a jimiž jsem chtěla zjistit a 

vyjasnit odlišnosti těchto ústavů.(viz příloha 1) 

 

7.1 Porovnání ústavů 
 
Základní odlišností ústavů je klientela, pro kterou 

jsou určeny. Dětský domov je určen pro děti, jejichž rodina 

se o ně nemůže či nechce starat. Většina dětí v  dětském 

domově má své rodiče, největší podíl na situaci dětí má 

nefunkční rodina nebo špatné sociální podmínky.  Děti jsou 

bez výraznějších onemocnění a handicapu.   

Ústav sociální péče je určen pro děti  mentálně a 

tělesně handicapované, které vyžadují zvýšenou péči.  

Z těchto základních odlišností vychází i charakter 

zaměstnanců a jejich profesní zaměření. V dětském domově 

pečují o děti vychovatelky a speciální pedagogové. V ústavu 
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sociální péče pracují převážně vychovatelky a zdravotní 

sestry. To se liší podle oddělení.  

Legislativně je počet dětí upraven lépe v dětském 

domově, kde bylo v posledních letech upraveno utváření 

rodinných skupin, které mají své stabilní vychovatele a 

žijí uzavřeně, ve snaze přiblížit se co nejvíce  rodinnému 

prostředí.Vytváření rodinných skupin a omezení počtu dětí 

připadajících na jednoho pracovníka umožnil individuálnější 

přístup k dětem a zkvalitnil péči o ně.  

V ústavu sociální péče je omezen počet dětí kapacitou 

zařízení. Děti jsou rozděleny dle závažnosti svého 

handicapu na jednotlivá oddělení. Děti se závažnějším, 

kombinovaným postižením, které jsou omezeny v pohybu, jsou 

na zdravotním oddělením. Děti, které jsou schopny chodit, 

jsou umisťovány na tak zvané výchovné oddělení. Na 

výchovném oddělení je počet dětí podobný jako v rodinné 

skupině v dětském domově a přes den se o děti starají dvě 

pracovnice.  Na zdravotním oddělení je počet dětí 

připadající na jednu pečující osobu dokonce větší.Přesto, 

že péče o tyto děti je fyzicky i časově náročnější,což 

výrazně omezuje možnost individuálního přístupu k dětem 

mimo rámec základní péče. Z toho vyplývá, že na zdravotním 

úseku je téměř nemožné věnovat se individuálně každému 

dítěti alespoň pár minut denně. Přesto se většina pracovnic 

v navštíveném zařízení o individuální přístup a osobní péči 

snaží, a to mnohdy i na úkor svého osobního volna, případně 

i na úkor péče o vlastní rodinu.  

Z osobních rozhovorů s pracovníky zařízení vyplynulo, 

že reakce dětí na vstup do zařízení jsou velmi podobné. 

Nejčastěji se objevuje pláč. Děti jsou plačtivé, 

neutěšitelné. V dětském domově charakterizovali pracovníci 

nově příchozí děti jako pasivní, nemluvné, zaražené, 

přinášející si strach a obavy. 
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I když si musíme uvědomit, že do dětského domova 

nepřicházejí děti přímo z rodin, ale z diagnostického  

ústavu, kterým musí před umístěním do domova projít,  

přesto se u nich výše zmiňované příznaky projevují. 

Podle mého mínění, které opírám o osobní setkání a 

rozhovory s dětmi, si často až v domově uvědomí, že 

se v péči ústavu budou velmi pravděpodobně nacházet delší 

dobu a budou tak odděleny od prostředí, které dosud znaly, 

a osob, se kterými doposud žily. Tato skutečnost patří mezi 

základní stresující faktory, které na děti umisťované do 

dětských domovů působí.  

Shodný názor vyjádřili pracovníci k problematice 

návštěv rodičů. Ukazuje se, že základní problém není 

vlastní návštěva a její četnost, ale v obou zařízeních se 

pracovníci shodli na tom, že daleko větší stres vyvolává 

slib návštěvy dítěte a jeho nedodržení. Po takto 

neuskutečněné návštěvě pozorují podobné příznaky jako při 

vstupu dítěte do ústavu. Proto například pracovnice ústavu 

sociální péče často návštěvy rodičů dětem předem neohlásí. 

V dětském domově je situace o to složitější, že děti mají 

mobilní telefony a komunikují s rodiči přímo.  

Výrazně se liší i způsob, jak jsou děti do ústavů 

umisťovány. Zatímco do dětského domova dítě přichází 

z diagnostického ústavu s plánem osobního rozvoje a každý 

dětský domov má vypracovaný manuál, jak postupovat 

v prvních týdnech pobytu dítěte v ústavu, při nástupu do 

ústavu sociální péče nejsou žádné postupy vypracovány a je 

pouze na samotných pracovnících, jak budou s dítětem po 

přijetí pracovat.  

To znamená, že pro každé dítě v dětském domově je 

vytvořen individuální adaptační plán, který přihlíží 

k dětským zájmům a schopnostem, aby se jim vstup do ústavu 

co nejvíce usnadnil. Na základě těchto adaptačních plánů se 

s dětmi pracuje, vymýšlí se jim aktivity a seznamují se 
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s chodem a pravidly zařízení. Společné mají tyto plány 

úvod, což je prohlídka dětského domova a úvodní vyprávění o 

něm. Následuje tzv. adaptační program, který spočívá 

zejména ve snaze dosáhnout u dětí přijetí pravidel dětského 

domova a pochopení nutnosti podřídit se určitým pravidlům a 

povinnostem. Podle názoru některých výchovných pracovníků 

je však u většiny dětí v dětském domově možné dosáhnout 

pouze toho, že si zvyknou na materiální vybavení a 

zajištění potřeb, nikdy si však nezvyknou na odloučení od 

rodičů. 

 

Na rozdíl od dětského domova ústav sociální péče 

adaptační plány pro děti vstupující do něho vypracované 

nemá. Jako obecný jev uvádí pracovníci ústavu sociální péče 

skutečnost, že nově příchozí děti mají problémy s příjmem 

potravy, více zlobí, nehrají si, jsou skleslé.Dítě je 

odkázáno na schopnost pracovníků vycítit, co potřebuje. 

Navíc je tu problém s velkým počtem dětí, o něž pracovníci 

musí pečovat. Pracovníci v tomto zařízení na dotaz, co 

pomáhá dětem překonat první týdny v ústavu a zmírnit 

negativní reakce na něj, většinou odpověděli, že se jedná o 

vhodnou volbu aktivit, které jsou dítěti nabídnuty. Pokud 

se jedná o aktivity, které dítě zaujmou a baví ho, je 

schopné změnu prostředí a životního stylu zvládnout 

podstatně snadněji. Mezi další faktory,které usnadňují 

adaptaci dítěte pracovníci uvádí, že je dobré, pokud si 

dítě z domova přinese oblíbenou hračku či jinou věc, kterou 

má rádo a ke které si utváří určitou vazbu spojenou 

s domácím prostředím. Jako velmi důležitý faktor rychlejší 

a snadnější adaptace uvádějí nutnost věnovat dítěti více 

pozornosti a povídat si s ním, pokud mluví, případně na něj 

mluvit. Někteří popisovali jako velkou pomoc i hudbu, která 

děti, když ji slyší, uklidňuje a uvolňuje. V dětském domově 

se projevuje snaha, aby se jejich životy příliš nelišily od 
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života v rodině. Nejenom že se dětem snaží zaplnit jejich 

volný čas koníčky a učením, seznamují se a osvojují si 

běžné činnosti – musí uklízet, chodí na poštu. Občas mají 

k dispozici sociální pracovnici nebo právního poradce, 

kteří s dětmi zařizují sociální dávky nebo občanské 

průkazy. Dále se účastní různých projektů občanských 

sdružení zaměřených na integraci dětí do života. Dětský 

domov vlastní 3 garsoniéry v Milovicích, které děti mohou 

po odchodu z dětského domova využívat 3-4 roky, než si 

najdou svoje vlastní bydlení. V Milovicích je současně 

umístěna jedna rodinná skupina, která mimo jiné zaštiťuje 

pobyt v těchto garsoniérách. 

 

7.2. Závěry z porovnání 

Z tohoto srovnání je patrné, že více připraven na 

adaptaci dětí po praktické stránce je dětský domov, kde je 

adaptační proces propracován ve spolupráci s psychology a 

speciálními pedagogy.  

Ústavy sociální péče věc nechávají na schopnostech a 

iniciativě vlastních pracovníků. Není propracován žádný 

systém jak pomoci dětem s adaptací. Pracovníci se mohou 

spoléhat pouze na své zkušenosti a pozorování. Obecně lze 

hodnotit způsoby práce v ústavech sociální péče jako 

poměrně živelnou činnost, která nemá svá jasná pravidla. 

Tato pravidla by měla být dána zejména v oblasti metodiky 

výchovy a psychologie dítěte. Jestliže si uvědomíme, že 

pracovníci těchto ústavů jsou tvořeni převážně středním 

zdravotnickým personálem, jehož vzdělávání se zaměřuje 

zejména na ošetřovatelskou a zdravotní péči, je tu 

předpoklad, že tito pracovníci by v rámci své činnosti měli 

být řádně školeni zejména v oblasti krizové intervence, 

psychologie dítěte a základů speciální pedagogiky.To by 

umožnilo snadnější překonání nejen počátečního stresu 

v souvislosti se změnou prostředí a odtržení dětí od 
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blízkých osob, ke kterým si utvářely určité vazby, ale i 

snadnější adaptaci na vzniklou situaci a možnost zapojení 

do normálního života. 

V optimálním případě by bylo žádoucí, aby přímo 

v ústavech pracovali odborníci zabývající se dětskou 

psychologií, což by umožnilo soustavné odborné, preventivní 

působení na děti během jejich vývoje a odstranilo by 

nesystematické a nárazové řešení vzniklých problémů pomocí 

pedagogicko psychologických poraden případně klinických 

psychologů, tak, jak se to děje v současnosti. 

Pokud se mi v navštívených zařízeních podařilo 

zjistit, neměli ani v jednom z nich zavedeny žádné 

vzdělávací programy pro pracovníky, které by je seznámili 

s rizikem a mechanizmy vzniku deprivace a jejími možnými 

následky v budoucím životě dítěte. To by se však mělo 

v blízké budoucnosti změnit. Nová legislativa v oblasti 

školství ohledně ústavních zařízení nařizuje pracovníkům 

rozšiřovat si své odborné vzdělání. Stejně jako nový zákon 

o sociálních zařízeních. 

Z rozhovoru s pečujícím personálem jednotlivých 

zařízení však vyplynulo, že většina z nich příliš nechápe 

smysl a klady tohoto požadavku. Vidí v něm spíše další 

překážku a komplikaci ve své práci. Tato skutečnost ještě 

více podtrhuje nutnost reformy stávajícího systému ústavní 

péče, který nesplňuje moderní požadavky na něj kladené. Pro 

další vývoj v péči o děti v ústavech sociální péče by bylo 

dobré se zamyslet nad formami, které jsou v současné době 

běžné.  

Z rozhovorů také vyplynulo, že hypotéza o nepříznivých 

reakcích na vstup do ústavních zařízeních je pravdivá a že 

přes veškerou snahu personálu k ní dochází. 

Pracovníci obou ústavů potvrdili, že pokud se dětem 

při vstupu do ústavu věnuje zvýšená pozornost a péče, 

bývají nepříznivé projevy v chování dětí méně výrazné. 
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Z rozhovoru i kasuistik, které jsem v práci uvedla, 

lze vypozorovat příznaky uvedené v teoretické části práce a 

to jak deprivační, tak PTSP. Tyto příznaky se prolínají a 

nelze je dobře od sebe oddělit. Což je pochopitelné už 

z hlediska toho, že samotná deprivace je trauma. Samotný 

vstup do ústavu se pak nápadně podobá traumatické události, 

která vyvolává PTSP. Je to událost pro dítě nepochopitelná 

a jeho silami neovlivnitelná. A to bez rozdílu jde-li o 

dítě s intelektem v pásmu průměru či s mentální retardací. 

Z tohoto hlediska je podle mne nutné začít brát děti 

jako partnery a umožnit jim události okolo něj pochopit a 

zpracovat a to nejen za pomoci odporníků, ale i prací 

s jeho rodinnou a snahou o to, aby jeho pobyt v ústavu byl 

co nejkratší. 

 

 

Závěr 
Tak, jak jsem popsala v úvodní teoretické části, se dítě při vstupu do ústavu setkává s řadou 

problémů, které na něho traumaticky působí. Tím je výrazně ovlivněno jeho chování a prožívání. Velmi 
často jsou narušeny veškeré jeho dosavadní vazby a výrazně omezena možnost navazovat nové stabilní 
vazby. Tato skutečnost způsobuje vznik celé řady dalších stresových situací, které ho mohou ovlivňovat 
po celý další život. Úlohou sociálních ústavů je tuto skutečnost v maximální míře eliminovat a snažit se o 
utváření takového prostředí a vazeb, které by toto deprivační riziko snížilo na minimum. Současná 
legislativa se snaží o zkvalitnění ústavní péče. Její praktická realizace je však stále nedostatečná.  

Ústavy sociální péče se stále potýkají s nedostatkem odborně fundovaných pracovníků, velkým 
počtem dětí připadajících na jednoho pečujícího pracovníka a v neposlední řadě i nedostatkem finančních 
prostředků. 

Z hlediska lepší adaptace na vzniklou situaci by bylo 

dobré dosáhnout v maximální míře stavu, kdy ústavní péče 

bude nahrazena péčí rodinnou a ústavy budou v nejvyšší 

možné míře utvářet prostředí co nejbližší prostředí rodiny. 

Tím se rozumí, že úlohou ústavů by nemělo být pouze 

materiální zajištění dětí, ale měly by umožnit i utváření 

úzkých sociálních vazeb.  

Z rozhovorů s pracovníky ústavů a vlastních zkušeností 

se domnívám, že důležité pro usnadnění přechodu dítěte do 

ústavu je zejména úzký kontakt s pečující osobou, ke které 

dítě získá důvěru a která je mu kdykoli k dispozici, dále 
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vyplnění volného času pro dítě zajímavými a vhodnými 

aktivitami. Pečující pracovníci musí projevit maximální 

trpělivost k projevům dětí, které se u dětí mohou při 

vstupu do ústavu projevit jako reakce na stres. Jedná se 

zejména o projevy agrese případně negativismu.  
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Příloha 2 

 

Kazuistika 2 

 

V dětském domově Nymburk, kde jsem vykonávala praxi, jsem se seznámila 

s chlapcem JL, jež zde byl umístěn krátce před mým nástupem na praxi. 

Dětský domov v Nymburce je dětským domovem rodinného typu, v každé 

výchovné skupině je přibližně deset dětí. 

 

V rámci praxe jsem se seznamovala s prácí sociální pracovnice, pod 

jejím vedením a pomáhala vychovatelce na jedné výchovné skupině. Byla 

to skupina do které byl umístěn i JL se svým bratrem a sestrou a měla 

jsem tak možnost sledovat jeho vstup do kolektivu, sžívání s novým 

prostředí a režimem zařízení. Dětský domov spolupracoval s organizací 

jíž jsem tehdy byla členem a tak jsme se potkali i na letním táboře, 

kde jsem byla jeho oddílovou vedoucí. 

 

Pro vypracování této kasuistiky jsem využila vlastní pozorování, 

vlastní interakce s JL a jeho sourozenci, dokumentaci a rozhovory 

s pracovníky dětského domova. Pozorování i interakce probíhali během 

praxe v dětském domově a na letním dětském táboře. Rozhovory 

s pracovníky proběhly během mé praxe. 

 

JL bylo v době, kdy jsem ho poznala zhruba osm let. Střední výšky, 

štíhlé postavy, modrých očí a světlých na ježka ostříhaných vlasu. 

Nemá žádný viditelný tělesný handicap. Smyslové vnímání je dobré, bez 

znatelných poruch. Řečový projev je dobrý odpovídající věku. Nemá 

žádné poruchy ve výslovnosti. Končetiny pohyblivé bez omezení. 

Zdravotní stav je dobrý,  dle mích informací není častěji nemocný, než 

je v jeho věku obvyklé, není známo žádné chronické onemocnění. 

 

JL přichází z neúplné rodiny, má dva starší sourozence, bratra  a 

sestru. Otec je vysokoškolsky vzdělaný o rodinu se příliš nezajímá. 

Matka je středoškolačka a pracuje jako učitelka v mateřské škole. 

Pracuje na malém městě vzdálenějšího od dětského domova několik 

kilometrů. Sestra navštěvuje střední školu v městě kde je dětský 

domov, ve škole nemá výraznější problémy. Bratr navštěvuje čtvrtou 

třídu základní školy. Přestup na novou školu na něj nepůsobil dobře. 

Ve škole začal mít potíže s chováním, o kterých se v předchozí škole 

nezmiňovali. Matka se dětem v době, kdy byli v její péči věnovala, 

zajímala se o ně ve škole. Její péče o děti byla dobrá. Děti 
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nevykazovali známky zanedbání. O děti se zajímala i v době jejich 

pobytu v dětském domově. Na tábor jim pravidelně psala. Vztahy mezi 

sourozenci jsou dobré. Obzvláště chlapci jsou na sebe silně citově 

vázáni. Sestra je pro ně přirozenou autoritou. 

 

JL i jeho sourozenci byl umístěn do dětského domova po rozvodu rodičů, 

kdy matka ztratila díky dočasné nepříznivé finanční situaci o bydlení. 

Nebyla schopna si sehnat nové. Děti ji byly odebrány a ona začala 

přespávat na svém pracovišti. Otec o děti po  dobu mého působení 

v dětském domově neprojevil zájem. Ani na tábor jim podle mích 

informací nenapsal. Sourozenci o něm nehovoří. O matce hovoří často a 

velice pěkně. Stýská se jim, obzvláště chlapcům, po ní. Rádi by se 

k ní vrátili. Příliš nechápou proč nemohou být s ní. Zlobí se na 

všechny okolo, obzvláště se zlobí na sociální pracovnici která je 

odebírají. Personifikují do ní veškeré příčiny svého odebrání. Matka 

se snaží rychle řešit svou bytovou situaci. 

 

V dětském domově se JL nelíbí, nechce tam být. Chce se vrátit domů 

k matce. Drží se stranou ostatních dětí ze skupiny. Ve výchovné 

skupině komunikuje převážně s bratrem. Nejraději si hraje sám na 

počítači. Snaží se působit nenápadně, nevybočovat. K dospělým se chová 

ostražitě. Příliš jim nedůvěřuje. O pomoc si nechce říkat, například 

ani při vypracovávání domácích úkolů. Výchovné problémy nemá. Školní 

prospěch má dobrý, po vstupu do dětského domova se mírně zhoršil.   

Vychovatelky ho hodnotí jako hodné, i když hodně trucovité a 

tvrdohlavé dítě, je to podle nich velmi tichý. Nejsou dle nich s ním 

žádné problémy, často o něm prý skoro ani nevědí.  V dětském domově 

začal navštěvovat s bratrem tréninky fotbalu. To ho velice baví, chodí 

na ně rád. S trenérem si rozumí dobře. Považuje ho za fér. To co řekne 

trenér považuje za ,,svaté‘‘. Trenér ho hodnotí jako dobrého 

sportovce, ale rychle vznětlivého a často nedůtklivého.  

 

Při prvním kontaktu se mnou působil tiše a poslušně. Komunikuje nesměle, 

spíše odpovídá na otázky. Příliš se nesnaží kontakt navázat ani 

udržet. Působí spíše jako by byl rušen. Pokud je o něco požádán 

ochotně to udělá, ale pak se zase stáhne do sebe a věnuje se svým 

činnostem. Po delší snaze o navázání kontaktu se rozpovídá a pak je 

schopen si dospělému říct si o pomoc. Na táboře vznikli mez JL a mnou 

mírný komunikační problém, byla jsem jeho oddílová vedoucí, což se 

ukázalo jako poněkud nešťastné,protože mě měl spojenou s ústavem. Což 

v něm vyvolávalo to, že se necítil zcela uvolněně a snažil se, stavět 
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se vůči mně do opozice. Lepe komunikoval s mými kolegy, muži. U 

kterých se snažil získat pozornost a udržet si jí. Pokud mu po celý 

den věnoval někdo pozornost fungoval na táboře naprosto bez problémů. 

Pokud však neměl pozornost dospělého vyčlenil se, odmítal se podílet 

na společných hrách.      

 

JL by podle mne potřeboval individuální přístup a více pozornosti, než 

mu může poskytnout prostředí dětského domova. Dobré by bylo i pracovat 

s matkou a pomoci ji uspořádat si život tak aby se mohli děti k ní co 

nejdříve vrátit.    

 

Postupně jsem zjistila, že přestane-li JL spolupracovat, je nutné si 

ho vzít stranou promluvit si s ním a rozebrat s ním co se stalo. Je 

schopen velmi přesně definovat co mu vadí a proč nechce být 

v kolektivu. A co by chtěl dělat. Dalo se s ním pak velmi dobře 

dohodnout co je nutné udělat. Na druhý pohled byla zjevná jeho touha 

po kontaktech s dospělými, které se zároveň bál navazovat. Podnět 

musel vycházet od dospělého a ten musel zároveň překonat počáteční 

nedůvěru. Nejlépe se však JL cítil pokud mu pozornost věnoval dospělý 

muž. Tomu pak rád předváděl své znalosti a sportovní dovednosti. 

Například na výletě se rád po cestě nechával vedoucím zkoušet 

z anglických slovíček, dokonce ho k zkoušení sám vyzíval. 

      

Během roku se podařilo matce sehnat odpovídající bydlení a tak se k ní 

mohli děti vrátit. Podle informací jež se mi podařilo získat pak 

rodina fungovala bez větších problémů. 

   

Příloha 3 
Kazuistika 3 

 

S PT jsem se seznámila v Ústavu sociální péče v Milovicích., kde jsem 

byla na praxi. Praxi jsem vykonávala na zdravotním úseku zařízení.  

V rámci praxe jsem pomáhala s péčí o klienty.            Tedy i PT. PT 

v té době pobýval v ústavu již 4 roky. 

 

Jako informační zdroje jsem pro vypracování kazuistiky použila vlastní 

pozorování, dokumentaci a rozhovor s pracovníky ústavu. 

 

PT je 12 let starý chlapec. Střední výška. Světlovlasý s krátce 

ostříhanými vlasy. Hnědých očí. Na končetinách byly v době pozorování 
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patrné atrofické změny. Neměl závažnější zranění ani chronická 

onemocnění. Jeho intelekt byl podprůměrný, v pásmu těžké retardace.  

Řečového projevu není schopen. Nechodí, pohybuje se lezením po kolnou. 

Hračky a věci dokáže uchopit. Nedokáže si však s některou dlouhodoběji 

hrát. Je krmen. Nosí plenkové kalhoty. Není schopen ani základní 

sebeobsluhy. Většinu dne stráví apatickým sezením s kývavými pohyby. 

 

PT pochází z úplné rodiny. Oba rodiče získali středoškolské vzdělání. 

Matka pracovala jako poštovní doručovatelka, otec jako úředník. Matka 

zemřela před nástupem PT do ústavu. PT byl jejich jediným dítětem.  

PT neměl od nástupu do ústavu žádný kontakt s otcem ani jiným členem 

rodiny. Před nástupem do ústavu pečovali rodiče o PT doma za pomoci 

prarodičů PT. Matka pracovala na částečný úvazek, aby se mohla většinu 

dne věnovat PT. PT v domácí péči dokázal zvládnout základní 

sebeobsluhu. Plenkové kalhoty nosil pouze na noc, chodil, dokázal se 

najíst sám lžičkou.  

 

Do Ústavu sociální péče PT nastoupil po té co náhle zemřela jeho 

matka, otec se psychicky zhroutil a byla nutná jeho hospitalizace. 

Otec nebyl zpočátku dík svému zdravotnímu stavu schopen udržovat 

kontakt se synem a později ho již nenavázal. Prarodiče za pobytu PT 

v ústavu se také nepokusili ho kontaktovat. 

 

PT při nástupu do ústavu byl plačtivý a špatně spal. Nechtěl jíst. 

Postupně se stal apatickým a přestal projevovat zájem o své okolí. 

Nehrál si. Pracovnice se s ním snažili navázat kontakt ten byl  však 

obtížný. Postupně přestával být PT schopný sebeobsluhy. Bylo nutné, 

aby nosil plenkové kalhoty po celí den, přestával být schopný jíst sám 

a chodit. Po roce byl přemístěn z výchovného oddělení, kam nastoupil, 

přemístěn na zdravotní. 

 

V době, kdy jsem PT poznala byl již na zdravotním oddělení. Přes snahu 

pracovnic se nedařilo obnovit jeho dřívější dovednosti. PT se nesnažil 

o kontakt s okolím. Nejčastěji seděl sám, chvílemi si hrál se 

zvukovými hračkami, ale nejčastěji byl apatický, jakoby uzavřený do 

sebe a kývavě se pohyboval. Od ostatních dětí se držel strano, 

nenavazoval s nimi žádný kontakt. Na oslovení či dotyk pracovnicí 

reagoval zklidněním. Ustal kývavý pohyb. K podobnému uklidnění 

docházelo i při poslechu hudby či pohádek. Z hraček projevoval PT 

větší zájem pouze o hračky vydávající zvuk.  
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 Příloha 1 

 

Základní otázky kladené během rozhovoru s pracovníky ústavu: 

1. Jaké jsou nejčastější reakce nastupujícího dítěte do ústavu? 

2. Co pomáhá prvotní negativní reakce zmírnit? 

3. Co pomáhá dětem přivyknout si na pobyt v ústavu? 

4. Jaké problémy se projevují při přivykání dítěte na ústav? 

5. Jak dlouhá je adaptační doba dítěte na ústav? 

6. další doplňující dotazy vyplývající z rozhovoru.   
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V dnešní době se stále častěji objevuje kritika ústavní péče o děti a objevují se snahy tuto péči zlepšit. 
Není pochyb o tom, že dítě vstupující do ústavní péče prožívá značný stres a to se projevuje na jeho 
chování a ovlivňuje ho to i v dalším vývoji. Měla jsem možnost poznat dvě ústavní zařízení, Dětský 
domov Nymburk a Ústav sociální péče Milovice. V těchto zařízeních jsem mohla pozorovat děti, které 
zde pobývaly. Zabývám se otázkami: Jaké jsou reakce dětí na vstup do ústavu? Jaké techniky a přístupy 
pomáhají pracovníkům zmírnit nepříznivé projevy při vstupu dítěte do ústavu?   

Abych poodhalila odpovědi na tyto otázky navštívila jsem výše zmíněná zařízení a vedla rozhovory 
s jejich pracovníky. Položila jsem jim šest základních otázek, které jsem rozvinula o další individuálně 
dle odpovědí pracovníků. Těmito rozhovory jsem chtěla potvrdit své hypotézy. Rozhovory se uskutečnili 
v první polovině roku 2007. Cílem těchto rozhovorů bylo zjistit jakých negativních projevů si všimli 
pracovníci ústavů u dětí, při vstupu do ústavů. Jak dlouhá je podle nich adaptace dítěte na ústav. Co podle 
nich pomáhá při zmírňování negativních projevů při vstup do ústavu u dětí.   

Potvrdili se obě mé hypotézy. Z rozhovorů vyplynulo, že hypotéza o nepříznivých 
reakcích na vstup do ústavních zařízeních je pravdivá a přes veškerou snahu personálu 
k ní dochází. 
Pracovníci obou ústavů potvrdili, že pokud se dětem při vstupu do ústavu věnuje 
zvýšená pozornost a péče, bývají nepříznivé projevy v chování dětí méně výrazné. 
Z rozhovoru i kasuistik, které jsem v práci uvedla, lze vypozorovat příznaky uvedené 
v teoretické části práce a to jak deprivační, tak PTSP. Tyto příznaky se prolínají a nelze 
je dobře od sebe oddělit. Což je pochopitelné už z hlediska toho, že samotná deprivace 
je trauma. Samotný vstup do ústavu se pak nápadně podobá traumatické události, která 
vyvolává PTSP. Je to událost pro dítě nepochopitelná a jeho silami neovlivnitelná. A to 
bez rozdílu jde-li o dítě s intelektem v pásmu průměru či s mentální retardací. Ukázal se 
velký význam pečující osoby, která pokud je stabilní a věnuje dítěti zejména v prvních 
měsících nástupu dítěte do ústavu zvýšenou péči, může pomoci dítěti tento přestup 
usnadnit.  
 

 
 
 


