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Abstract 

This diploma thesis deals with the problems of placing children in children's 

diagnostic institutes in the context of social changes. 

The theoretical part of this diploma thesis is divided into 4 basic sections that are 

related to the domain of childhood and adolescence in today's society, possible causes of 

problematic behaviour of children, where the family plays a crucial role, the causes of 

placing children in diagnostic institutes and the care for individuals with problematic 

behaviour or in danger. 

The central part of my thesis consists of a research survey for which I chose study 

of documents as the research method. In the research survey I examine two groups of 

children - from 1991 and from 2006, placed in a children's diagnostic institute in Prague. 

The first group consists of 118 children and the second one of 112 children placed for 

diagnostic stay. The main question of the research survey is: What are the similarities and 

differences between the groups of children placed in the Children's Diagnostic Institute in 

Prague in 1991 and in 2006? 

I compared these two groups from the point of view of the following variables: reasons for 

placing the children in the diagnostic institute, family background, occurrence of behaviour 

disorders in different age groups and occurrence of behaviour disorders among girls and 

among boys. 

My argumentation is based primarily on the premise that in order to get a picture of 

the examined sample the context with the family is necessary; the family has fundamental 

moulding influence on the child's behaviour and at the same time it is a reflection of social 

development. The family belongs to the main factors that enable delinquent behaviour by 

their failure. Thus children's behaviour disorders reflect, to a variable extent, the family 

situation and in most cases they are a consequence of this situation. 

The results of the research survey prove that the problems of children placed in 

children's diagnostic institutes follow social development. Changes occur in the area of 

experimenting with drugs and juvenile criminality, the frequency of premature sexual 

experience increases, non-respect of authority and absenteeism from school occur as a 

significant children's problem. 
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Incomplete families belong to the families that are the most at risk within the 

examined sample. In case of families with a low socio-cultural level, a decreased ability to 

adapt to changes that are under way in the society can be clearly observed. This fact 

manifests itself also in the behaviour of children that are placed in diagnostic institutes. 
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Úvod 

Téma, kterému jsem se rozhodla věnovat ve své diplomové práci, se týká 

především dětí s poruchami chování, které absolvovaly diagnostický pobyt v Dětském 

diagnostickém ústavu v Praze. Svou pozornost jsem zaměřila zejména na typy poruch 

chování vyskytujících se u dětí umisťovaných na diagnostický pobyt, které jsou hlavním 

důvodem pro jejich umístění, rodinnou problematiku a možné příčiny poruch chování, 

které často s rodinným prostředím souvisejí. Cílem mého snažení je nastínit vývoj v oblasti 

týkající se problematiky umisťování dětí do diagnostického ústavu. Sleduji případné 

změny ve složení dětí, výskytu poruch chování a rodinném zázemí, které se ve 

zkoumaném souboru mohly během uplynulých několika let projevit. Proto název mé 

diplomové práce zní: "Umisťování dětí do dětského diagnostického ústavu v kontextu 

společenských změn". 

Když se řekne diagnostický ústav, většina lidí si pod tímto názvem nepředstaví nic. 

Rozhodně alespoň nic, co by jim objasňovalo, kdo tam je umisťován, proč, na jak dlouho, 

jaká je jeho funkce. Nebo panuje představa, že je to prostě tzv. „pasťák". 

Diagnostický ústav je sice režimové školské zařízení, do něhož jsou umisťovány 

děti a mládež většinou s různými výchovnými problémy. Bývají sem ale umístěny i děti, 

které se ne vlastním přičiněním dostaly do tíživé životní situace, a proto bylo nutné jim 

poskytnout rychlý a dočasný „azyl". Pokud se na tuto problematiku podíváme hlouběji, 

zjistíme, že mnohé z dětí s poruchami chování původně také byly, anebo stále ještě jsou 

v tíživé životní situaci, kterou se rozhodnou řešit samy a ne právě podle společenských 

norem. 

V dnešní společnosti můžeme zaznamenat stále častější výskyt jevů označovaných 

jako sociálně patologické, a to od drobných problémů v chování přes závažnější delikty až 

po delikvenci, či toxikomanii. Tyto jevy nepříznivě zasahují do života rodin, dalších 

sociálních skupin i do života jednotlivců, ale nejvíce jsou jimi ohroženy děti a mládež -

sociální skupina nejméně odolná vůči nežádoucím vlivům. 

Primární roli v sociální prevenci by měla hrát rodina, která svým vlivem a osobním 

příkladem formuje vztah dítěte ke společnosti. V rodině se dítě během svého vývoje učí 

rozlišovat žádoucí a nežádoucí chování. Zpočátku je dítě kontrolováno rodiči, ale později 
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již by mělo být samo schopno chovat se žádoucím způsobem. Současně by dítě mělo získat 

schopnost reagovat pocitem viny, pokud udělá něco, o čem ví, že je to špatné a nežádoucí. 

Bohužel mnohé rodiny nejsou schopny nebo ani nemají zájem vytvořit potřebné 

podmínky a podnětné prostředí pro zdravý vývoj dítěte a ochránit je před negativními 

sociálními vlivy. Velmi často pak bývá příčinou problémového chování dítěte právě 

prostředí, ve kterém dítě vyrůstá, žije. Mohou to tedy být i samotní rodiče. 

Vyskytnou-li se u dítěte projevy poruchy chování, je nutné zvolit optimální způsob 

pomoci nejen dítěti ale i rodině. Tuto pomoc nabízejí různé instituce zajišťující 

poradenskou činnost, ambulantní i internátní péči, které se snaží přispívat k funkčnosti 

rodiny. 

Jednou z posledních možností, jak řešit nezvládnutí výchovných problémů 

v rodině, by měla být ústavní péče, neboť při ní dochází k narušení rodinných vazeb. 

Ústavní péče by měla být využita jen v případech, kdy není perspektiva zlepšení situace a 

může dojít k vážnému narušení mravního vývoje dítěte. 

Ve své diplomové práci se především zabývám problematikou umisťování dětí do 

dětského diagnostického ústavu, zejména pak důvody a příčinami jejich umisťování. 

Teoretickou část diplomové práce jsem rozdělila do 4 základních celků, které se 

týkají dětství a dospívání v současné společnosti, důvodů umisťování dětí do 

diagnostického ústavu, možných příčin problémového chování dětí, kde rodina sehrává 

velmi významnou roli a péče o jedince s problémovým chováním či v ohrožení. 

Stěžejní část mé práce tvoří výzkumné šetření, k němuž jsem jako výzkumnou 

metodu zvolila studium dokumentů. Ve výzkumném šetření sleduji dvě skupiny dětí -

z roku 1991 a 2006, umístěných do dětského diagnostického ústavu. Snažím se zjistit 

důvody pro umisťování dětí do dětského diagnostického ústavu, zmapovat jednotlivé 

formy problémového chování a poruch chování, které se u dětí umístěných na diagnostický 

pobyt vyskytují a vytvořit základní charakteristiku rodin dětí absolvujících diagnostický 

pobyt. Dále sleduji rozdíly mezi dívkami a chlapci. 

Vycházím zejména z toho, že pro utvoření obrazu sledovaného souboru je nutný 

kontext s rodinou, která má zásadní formující vliv na chování dítěte a zároveň je odrazem 

společenského vývoje. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

Teoretickou část tvoří čtyři základní celky: dětství a dospívání, možné příčiny 

poruchového chování u dětí, důvody umisťování dětí do DDÚ a péče o jedince 

s poruchami chování. 

1. Dětství a dospívání v současné společnosti 

Současné dětství a dospívání je poznamenáno řadou paradoxů. Najedná straně díky 

civilizačnímu pokroku a především technickému rozvoji je poznamenáno řadou nových 

prvků, nových podnětů a zážitků, které děti před třiceti a více lety neznaly. Na druhé straně 

týž pokrok přináší problémy typu nárůstu dětí hyperaktivních, dětí neurotických či 

s neurotickými příznaky, dětí, které se dopouštějí trestné činnosti, dětí, které jsou závislé 

na drogách či hracích automatech. 

Konkrétních příčin tohoto stavu je mnoho. Od působení a vlivu médií přes režim a celý 

životní způsob spojený s proměnami školy a dalších výchovných institucí až po rodinu, 

která je dnes ovlivněna m.j. „zpeněžováním dětství" v souvislosti s pracovními a 

podnikatelskými aktivitami rodičů a nedostatkem společně tráveného času (Kraus, 1998). 

1.1 Charakteristika vývojových období typických pro děti umisťované 
do DDÚ 

V této kapitole se budu věnovat dvěma velkým věkovým skupinám: mladší 

školní věk a dospívání. Do této charakteristiky záměrně nezahrnuji děti v předškolním 

věku, které jsou v některých případech do diagnostického ústavu také umisťovány. Bývá to 

však krátký pobyt (zpravidla několik dní) a téměř vždy z důvodů nefunkčnosti rodiny. 

Předškolní děti budou sice ve zkoumaném vzorku zahrnuty, ale důvod jejich umístění je na 

první pohled zjevný a nepovažuji za významné blíže charakterizovat toto vývojové období. 
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Do dětského diagnostického ústavu jsou umisťovány děti ve věku 3-15 let 

případně až do věku než ukončí povinnou školní docházku. Proto zde mohou být i děti 

starší - 16ti a někdy i 17tileté. 

1.1.1 Mladší školní období 

Jako mladší školní období označujeme zpravidla dobu od 6-71et, kdy dítě vstupuje 

do školy, až do 11-12 let, kdy začínají první známky pohlavního dospívání i s průvodními 

psychickými projevy (Langmeier, Krejčířová, 1998). 

V tomto období pokračuje vývoj víceméně trvale a plynule a dítě ve všech směrech 

dosahuje výrazných pokroků. Langmeier a Krejčířová (1998) toto období označují jako 

věk střízlivého realismu - školák je plně zaměřen na to, co je a jak to je. Dítě chce 

pochopit okolní svět a věci v něm „doopravdy". Realismus školáka je zprvu zpravidla 

závislý na tom, co mu autority povědí, a až později se dítě stává kritičtějším. Dítě není jen 

pasivní obětí vnějších podmínek, ale je aktivní ve svém vztahu ke světu. Chce věci 

prozkoumat, a to skutečnou, reálnou činností. 

Vývoj pohybových i ostatních schopností je víceméně závislý na tělesném růstu. 

V tomto období se zlepšuje hrubá i jemná motorika, pohyby jsou rychlejší, síla je větší, 

dochází ke zlepšení koordinace všech pohybů. Tělesná síla a obratnost hrají velkou roli 

v postavení dítěte ve skupině dětí, mohou rozhodovat o oblíbenosti a obdivu, o vedoucí 

roli apod. (Langmeier, Krejčířová, 1998). 

V kognitivním vývoji se u dítěte objevuje logické usuzování, které se však 

prozatím týká většinou jen konkrétních věcí a jevů, obsahů, které si lze názorně představit. 

Takže vzít v úvahu více aspektů v sociální oblasti je pro dítě ještě příliš náročné. 

Začlenění dítěte do lidské společnosti výrazně postupuje vstupem dítěte do školy. 

Své chování se učí modelovat nejen podle rodičů, ale vstupují sem učitelé a spolužáci. 

Skupina dává dítěti příležitost k četnějším a rozlišenějším reakcím. Právě ve skupině se 

dítě učí důležitým sociálním reakcím, jako je pomoc slabším, spolupráce, ale i soutěživost 

(Langmeier, Krejčířová, 1998). 

Požadavky školy však mohou být již od začátku pro některé děti natolik obtížné, že 

se s novou situací nemohou nebo nedovedou přiměřeně vyrovnat. Výsledkem pak bývá 

11 



zhoršený prospěch a neúspěšné dítě ztrácí motivaci k učení (Vojtík, Machová, Břicháček, 

1990). 

Emoční vývoj a seberegulace rychle narůstá, dobře rozvinuté volní vlastnosti 

souvisejí s porozuměním dítěte vlastním pocitům v dané situaci a současně dítě bere ohled 
na očekávání, požadavky a postoje sociálního okolí. 

Základy sociálních kontrol a hodnotové orientace si dítě s sebou již přináší do 

školy - ví, co je dovoleno a co zakázáno, event. trestáno; ví, co je žádoucí (dobré) a co je 

nežádoucí (zlé). Vnitřní kontroly jsou ale na začátku školní docházky zpravidla velmi 

nepevné a je nutné je stále zvnějšku podporovat. Stejně tak hodnoty jsou ještě nahodilé a 

sociální normy morálního jednání se začínají stabilizovat během školního věku 

(Langmeier, Krejčířová, 1998). 

Rozvíjí se také osvojování sociálních rolí, tj. vzorců chování očekávaných od 

určitého jedince v určité situaci. Zvláště významné pro život v dospělosti je upevnění 

genderových rolí. V naší společnosti se očekává jiné chování od muže a jiné chování od 

ženy. I když se dnes některé rozdíly stírají tím, jak se změnilo postavení ženy ve 

společnosti a jak se upevnila její nezávislost mezi muži, přesto existuje určitý stereotyp 

chování určeného vlastním pohlavím i komplementárního chování druhého pohlaví, který 

se právě upevňuje a vyhraňuje ve školním věku. 

Z různých rolí a ze svého postavení ve skupině vrstevníků si pak dítě osvojuje i 

uvědomělejší sebepojetí a sebehodnocení, které po osmém roce bývá poměrně stabilní. 

Výkyvy se dostavují až na začátku dospívání, tj. kolem 11-12 let, kdy obvykle dochází u 

většiny dětí k dočasnému poklesu úrovně sebehodnocení. Významnou součástí 

sebehodnocení je posuzování vlastní školní úspěšnosti (Langmeier, Krejčířová, 1998). 

1.1.2 Dospívání 

V této kapitole se zaměřuji na období pubescence a začátek období adolescence, 

která spadají do požadovaného věkového rozpětí. 

Období dospívání můžeme vymezit na jedné straně prvními znaky pohlavního zrání 

a znatelnou akcelerací růstu, na straně druhé dovršením pohlavní zralosti a dokončením 

tělesného růstu. Dochází k významným psychickým změnám, kdy se ohlašují nové 

pudové tendence, je patrná celková emoční labilita a nastupuje vyspělý způsob myšlení. 
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Současně probíhá také nové sociální zařazení jedince, které se odráží v odlišném očekávání 

společnosti, pokud jde o jeho chování a výkony. Důležitým úkolem období dospívání je 

postupné uvolňování z přílišné závislosti na rodičích a navazování diferencovanějších 

vztahů k vrstevníkům obojího pohlaví (Langmeier, Krejčířová, 1998). 

Hranice období dospívání v současné společnosti můžeme tedy vymezit od 11-12 

let do asi 20-22 let. Vzhledem k tomu, že mezi jedenáctiletým a dvacetiletým jedincem je 

opravdu značný rozdíl, bývá toto období ještě vnitřně členěno. Krejčířová a Langmeier 

(1998) dělí toto období následovně: 

1. období pubescence (starší školní věk) - zhruba od 11 do 15 let : 

a) fáze prepuberty - u dívek asi od 11 do 13 let a u chlapců asi od 12 do 14-15 

let, 

b) fáze vlastní puberty - nastupuje po dokončení puberty a trvá do dosažení 

reprodukční schopnosti, je možněji vymezit zhruba věkem 13-15 let, 

2. období adolescence - zahrnuje dobu zhruba od 15 do 20-22 let. 

Zejména první část (pubescence) období dospívání je doprovázena emoční 

instabilitou, jsou patrné časté a nápadné změny nálad, častěji směrem k negativním 

rozladám, impulzivitou jednání, nestálostí a nepředvídatelností reakcí a postojů. 

Na začátku pubescence se u dítěte začíná rozvíjet stadium formálních operací. 

Tento způsob myšlení má velký význam v postojích dospívajících k celému světu a hlavně 

k lidem. Dospívající srovnává existující a přítomné poměry s tím, co by mohlo nebo mělo 

být, tedy se stavem, který si jako ideál vytvoří ve své mysli. Z toho pak vyplývá často 

zvýšená kritičnost a nespokojenost, zklamání, nejasné toužení, někdy i pesimistické 

rozpoložení. S nástupem formálních operací souvisí nový způsob morálního hodnocení. 

Objevují se častěji mravní soudy, které berou ohled na druhého, dospívající může pohlížet 

na sebe a na svůj život i na své pocity a myšlenky jakoby zvnějšku (Langmeier, 

Krejčířová, 1998). 

„V pubertě dochází kvyspívání intelektu, schopnosti sebehodnocení a zájmu o 

citový život. Spojení těchto složek vytváří kritické postoje nejčastěji knejbližším 

vychovatelům. To je pak podkladem tzv. krize vychovatelské autority, typické právě pro 

toto období. Vyspělé intelektové schopnosti jsou však ovládány dosud nevyspělou a 

nevyzrálou osobností, takže soudy o druhých lidech bývají často ukvapené a nespolehlivé" 

(Dunovský, 1999, s.88). 
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Významné pro dospívající je dosažení jasného a stabilního pocitu vlastní identity. 

To znamená dobře poznat své možnosti i meze, přijmout svoji jedinečnost i s některými 

omezeními a nedostatky. Součástí vlastní identity je i dosažení jasné identity sexuální. 

Mladý člověk má již v tomto věku tendenci posuzovat se především podle reakcí druhých 

na ně samé a podle toho, co si sami myslí o tom, jak je druzí (především vrstevníci) vidí. 

Morálka dítěte se výrazně mění a mnohé děti se posouvají do postkonvenční 

úrovně. To znamená, že dospívající vědomě přijímá základní normy a principy, které 

rozhodují o tom, co je či není správné a dobré. Dospívající má tendenci vnímat svět 

ěerno-bíle a odmítá kompromisy, ve kterých vidí pouze polovičaté řešení (Langmeier, 

Krejčířová, 1998). 

Zejména v pubertě dochází k mnoha změnám, jak v organismu dítěte, tak i 

v působení prostředí. A právě v tomto období může dojít k poruchám interakce těchto dvou 

složek tím, že nároky prostředí se stávají neadekvátní, a nebo proto, že se dítě změnilo 

natolik, že není schopné se adaptovat. A tehdy se děti začínají bránit vlivům, které 

subjektivně považují za neadekvátní a nepřijatelné. Reagují na ně způsobem, který lze 

často označit jako maladaptivní, vyvolávající další nepříznivou odezvu (Vágnerová, 

Valentová, 1991). f rL« /» ^ ^ . L ^ 
f-t^ ' ^ y / 

1.2 Význam socializačního procesu pro dítě 

Socializace probíhá v různých prostředích - v rodině, škole, přátelských a 

kamarádských skupinách, v různých organizacích a institucích. Některá z těchto 

prostředí sledují obdobné cíle a navzájem se doplňují, jiná ale mohou vůči druhým 

zaujímat kritický nebo obranný postoj a prosazovat proti nim své odlišné socializační 

záměry (Helus, 2007). 

„Snad nejnápadnější je to v případě rodiny. Co rodina, to svéráz socializační prostředí 

s rozdílnými postoji vůči svému okolí, kladoucí taktéž své socializační nároky. I když je 

každá rodina součástí společnosti a ve větší či menší míře je i pod její kontrolou, působí 

jedinečným způsobem a socializovaný jedinec také jedinečným způsobem toto působení 

zvládá" (Helus, 2007, s.87). 
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V socializačním procesu se jedinec adaptuje na sociální prostředí, do něhož se 

narodil a v němž žije, přijímá společenské normy chování, životní styl, sociálně 

ekonomický systém, hierarchii hodnot atd. Při tom i sám jedinec působí na své prostředí a 

více či méně ho ovlivňuje (Dunovský, 1999). 

Socializační vývoj dítěte je svým způsobem předznamenán v osobnostech jeho 

rodičů dávno před jeho narozením. Tzv. rodičovské postoje jsou především určující pro 

míru a kvalitu emocionálního „přijetí" dítěte a tím i pro jeho sociální postavení 

v primárním společenském okruhu. Významnými složkami socializačního vývoje jsou 

zkušenosti s vlastními rodiči v útlém věku, pocit životní jistoty v jejich blízkosti, vytvoření 

zdravé identity, kontakt s druhými dětmi v předškolním i školním věku, aj. (Dunovský, 

1999). 

V rodině probíhá tzv. primární socializace, neboť se v ní realizuje první kontakt 

dítěte se společností a kulturou. Podle toho, jak rodina s dítětem jedná, jaké k němu 

zaujímá postoje, jakou vytváří oporu pro jeho vývoj, jakou citovostí je zahrnuje, 

zprostředkovává mu osvojení si základních vzorců sociokulturního chování a myšlení. 

Pozitivní ale i negativní vlivy rodinného působení se pak významnou měrou promítají do 

socializace sekundární (Helus, 2007). 

Hlavní vývojový trend socializace je tedy na jedné straně určený 

osamostatňováním od základních vazeb s primární socializační skupinou, tj. rodinou, a na 

straně druhé vznikem nových a diferenciovaných sociálních vztahů a rolí na různých 

úrovních. Jedním ze socializačních úkolů rodiny je poskytnutí jistoty a bezpečí, a tím dítěti 

umožnit toto osamostatňování. Dítě k tomu potřebuje pocit stability vztahů v rodině a 

zkušenost s trvalým a spolehlivým citovým zázemím (Vágnerová, Valentová, 1991). 

„Vážným ohrožením socializace dítěte je právě nestabilita rodinného života, 

která je průvodním jevem adaptačního období rodiny na nové poměry ve společnosti. 

Fungování rodinného systému je stále více založeno na charakteru osobnosti - především 

rodičů, na jejich citových vztazích a odpovědnosti za celou rodinu. Proto když některý 

z partnerů ve své základní úloze selže, vážně se narušuje celé společenství. Nejhůře jsou 

pak tímto postiženy děti, a to ztrátou pocitu jistoty a bezpečí, identifikačních vzorů či 

domova" (Dunovský, 1999, s.81). 
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1.3 Prob lémy v s o u č a s n é m dětství a dosp ívání 

Postavení dětí v současném světě není zdaleka bez problémů. Ačkoliv většina 

vyspělých zemí uzákonila povinnou školní docházku, zakázala dětskou práci, není ani dnes 

všem dětem dopřáno vše, na co mají právo. 

Na konci 20. století se objevuje velmi početná a rozsáhlá skupina tzv. ohrožených 

dětí. Toto ohrožení je v naší společností představováno poměrně širokou škálou faktorů. 

Jedná se především o stav životního prostředí a v návaznosti na to zhoršující se zdravotní 

stav dětské populace. Dalším ohrožujícím faktorem se stává i rodina, což se týka 

především rozvrácených či neúplných rodin. Negativně ale působí také klima v těch 

rodinách, kde dětem a jejich výchově není věnováno dostatečné množství času. Je také 

prokázáno, že zdravý vývoj dítěte je narušen i v případech nechtěných dětí (Kraus, 1998). 

Významné je působení masmédií, počítačů a hracích automatů na děti. Důsledky 

jsou rázu fyziologického, ale zejména psychického (roste počet dětí s neurotickými 

příznaky), jež zapříčiňují přemíra podnětů a stresující situace (Kraus, 1998). 

Změny probíhající ve společnosti představují pro děti neustálou připravenost 

přizpůsobovat se. Možnost adaptace na nové okolnosti je ale dětem značně ztěžována 

nejrůznějšími faktory. Dochází k oslabení rodin, které přestávají plnit své tradiční funkce, 

chybí kladné vzory pro děti, potřebné jako modely vhodného chování, vzniká rozpor 

urychlujícího se nástupu biologického dozrávání a opožďujícího se dozrávání sociálního 

apod. (Dunovský, 1999). 

Myslím si, že již samotné proměny ve struktuře a fungování v současných rodinách 

jsou někdy natolik závažné, že dítě má co dělat, aby se na tento stav adaptovalo a našlo si 

zde své místo. 
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2. Možné příčiny poruchového chování dětí 

Poruchové chování vzniká multikauzálně, to znamená, že jen výjimečně je 

způsobeno jediným patogenním faktorem. Jedna příčina, jeden patogenní faktor může sice 

být na začátku vzniklé poruchy, ale postupně se k němu mohou přidat další patogenní 

činitelé. Často jsou na začátku vzniku poruchového chování osobnostní dispozice jedince, 

ke kterým se připojují další patogenní činitelé, kteří přicházejí zejména ze sociálního 

prostředí a umocní tak vliv na chování dítěte (Vojtík, Machová, Břicháček, 1990). 

Do poruchového chování v tomto smyslu řadím poruchy chování, které se spíše 

objevují až u dětí středního školního věku, ale i problémové chování dětí v mladším 

školním věku. V mladším věku se totiž nemusí ještě jednat o poruchy chování. Mohou to 

být spíše epizodické problémy v chování dítěte, které jsou zvládnutelné běžnými 

výchovnými prostředky. 

2.1 Patogenní činitelé endogenní 

Do endogenních patogenní činitelů zahrnujeme veškeré individuální predispozice 

jako je dědičná zátěž, biologické oslabení jak plodu v průběhu prenatálního či 

perinatálního údobí, tak dítěte v postnatální fázi, dispozice ke vzniku akutních či 

chronických onemocnění, ale i celou řadu potenciálních vlastností osobnosti, jako je např. 

úzkost, deprese, hyperaktivita aj. (Vojtík, Machová, Břicháček, 1990). 

Stále častěji je v této souvislosti zmiňován právě syndrom ADHD, tzv. syndrom 

hyper aktivity, jehož nej nápadnějšími projevy jsou trvalý neklid a velké kolísání pozornosti. 

Děti s touto poruchou mají v dospívání větší potíže v adaptaci na společenské prostředí než 

ostatní děti. Syndrom hyperaktivity je spojován s takovými znaky chování, jako jsou 

impulzivita, agresivita, záchvaty vzteku a snížené sebehodnocení (Matoušek, Kroftová, 

1998). 
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Endogenní patogenní činitele můžeme rozdělit do dvou základních skupin: 

A. Genetické dispozice - tato dispozice se vzhledem k disharmonickému vývoji a 

nestandardnímu způsobu reagování v dětství může projevovat na úrovni 

temperamentu. Rizikové jsou dráždivost, impulzivita, potřeba vyhledávat 

vzrušení, snížený sklon k úzkostnému prožívání, menší citlivost ke zpětné 

vazbě. 

B. Biologické dispozice - biologické znevýhodnění může vzniknout na úrovni 

narušení struktury či funkcí CNS. Zátěž organického postižení CNS se 

projevuje především emoční labilitou, impulzivitou a nižší schopností 

sebeovládání (Vágnerová, 2004). 

2.2 Patogenní činitelé exogenní 

Do této kategorie řadíme celou řadu faktorů, kde nejvýznamnější roli hraje vliv 

rodiny. Patří sem také působení sociálního prostředí, které se vytvoří ve škole, v internátě, 

ve skupině vrstevníků, ale i působení životního stylu dospělých, který děti vidí kolem sebe 

(Vojtík, Machová, Břicháček, 1990). 

Jako vnější patogenní činitele pak můžeme označit čtyři oblasti, které jsou spjaty se 

životem jedince a mají tedy vliv na jeho chování. Jsou jimi: rodina, škola a mimoškolní 

oblast. Do těchto činitelů řadím také tzv. predisponující okolnosti a situace. 

2.2.1 Rodina 

Rodina je nejstarší základní společenská skupina či společenství nejtěsněji spjaté 

nej různějšími vztahy uvnitř i navenek - funkcemi, činnostmi zabezpečujícími potřeby 

svých členů a společnosti jako celku. Rodina prochází celou svou historií neustálými 

změnami co do své velikosti, významu i začlenění do společnosti, adaptuje se přitom na 

nejrůznější proměny či vývojové stupně. Jedno z hlavních poslání rodiny je poskytovat 

členu rodiny péči a ochranu, zvláště v obdobích, kdy není schopen se o sebe postarat. 

Umožňuje mu jeho rozvoj, dává mu pocit jistoty a bezpečí, pocit domova v kruhu svých 
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nejbližších. Pokud však rodina neplní tyto své hlavní úkoly, znamená to pro člověka vážné 

nebezpečí (Dunovský, 1999). 

Rodina je základním životním prostředím dítěte, které dítě obklopuje, ale také se 

do něho promítá. Odráží se v jeho vlastnostech a jednání. Dítě zvnitřňuje klima rodinného 

soužití, rodinné nároky a požadavky, rodinnou morálku atp. (Helus, 2007). 

Rodina je nejdůležitějším sociálním prostředím, neboť dítěti poskytuje základní 

sociální zkušenost. Dítě si zde ale může pomocí nápodoby nebo identifikace s rodiči 

osvojit kromě kladných vzorů také poruchové chování, přijmout odlišný normativní a 

hodnotový systém, může jej znevýhodnit i zkušenost rané citové deprivace, apod. 

(Vágnerová, 2004). 

„Významnou dimenzí rodinného fungování je soudržnost, tedy míra citové 

blízkosti a sounáležitosti. Musí však být vyvážena potřebnou mírou autonomie každého 

člena rodiny. Schopnost rodiny přizpůsobovat se měnícím se okolnostem spoluurčuje do 

velké míry to, jak rodiny zvládá životní těžkosti a změny. Klíčový význam má kvalita 

komunikace" (Sobotková, 2003, s.16). 

Současná rodina je historicky vzniklý útvar, který se významně odlišuje od rodiny 

dřívější tzv. tradiční. Tyto proměny rodiny, které mají souvislost s celospolečenským 

vývojem, je nutné vnímat, neboť se promítají do života dětí i dospělých (Helus, 2007). 

Některé charakteristické znaky současné rodiny uvádí Šulová (in Výrost, Slaměník, 

1998). Projevuje se výrazná zaměřenost na zájem jednotlivce, chybí očekávání trvalosti 

vztahu (objevuje se řada alternativ společného soužití s formálně nezakotvenými vztahy), 

odsouvá se rodičovství na pozdější období, specifičnost mužské a ženské role je stále více 

stírána, výchovné působení rodičů je nahrazováno institucemi a dalšími socializačními 

vlivy, klade se důraz na materiální hodnoty, atd. (in Výrost, Slaměník, 1998). 
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2.2.1.1 Základní funkce rodiny 

Obecně jsou rozlišovány čtyři základní funkce rodiny - biologicko-reprodukční, 

ekonomicko-zabezpečovací, emocionální a socializačně-výchovná. 

V souvislosti s transformací naší společnosti dochází v průběhu let ke změnám ve 

funkcích rodiny. Plnění rodinných funkcí ovlivňuje kromě historických aspektů, sociálně 

ekonomický status rodiny, etno-kulturní odlišnosti, situační činitelé (velikost rodiny, krize 

atd.), individuální činitelé (hodnotová orientace a osobnostní rysy jednotlivých členů 

rodiny aj.) (Kraus 1998). 

Biologicko-reprodukční funkce, která má zabezpečovat udržení života početím a 

porozením nového člověka , ale také mu zabezpečit potřebné podmínky života a další jeho 

vývoj, se ve své podstatě nemění, ale můžeme pozorovat zřetelný pokles populačního 

přírůstku (Kraus, 1998). 

Ekonomicko-zabezpečovací funkce, jež se vztahuje na všechny členy rodiny, má 

poskytovat svým členům životní jistoty. Zabezpečení rodiny je nejen ve formě materiální, 

ale přesahuje do oblasti sociální a duševní. Rodina je v současné době převážně spotřební 

jednotkou, zcela závislou na výrobní činnosti společnosti, ale je zde i vnitřní činnost 

rodiny, která vytváří její hmotné zabezpečení (např. úklid, domácí činnosti, příprava stravy 

apod.). Z hlediska ekonomicko-zabezpečovacího je na rodiny kladena větší zodpovědnost, 

kterou z velké části dříve přebíral stát, a samostatnost (Dunovský ,1999). 

Emocionální funkce se váže na plně zralého a odpovědného člověka, pro něhož 

není citový vztah něčím chvilkovým, ale citovým zázemím pro všechny členy rodiny. 

Tato funkce se stává jednou z nejdůležitějších podmínek, ale také jedním z následků lidské 

existence. U této funkce dochází ke změnám v úrovni a kvalitě. Narůstá počet rodin, které 

tuto funkci plní s velkými obtížemi (z důvodu rozpadovosti, zaneprázdněnosti), nebo ji 

neplní téměř vůbec (Dunovský, 1999). 

Funkce socializačně-výchovná zabezpečuje společenskou kontinuitu, spočívá 

v opravdovém zájmu o dítě a kvalitní péči o ně, v jeho výchově, v jeho přijetí, porozumění 

v jeho vývoji, potřebách a požadavcích (Dunovský, 1999). Ve funkci výchovné sice 

dochází k posunu směrem k jednotnému výchovnému působení rodiny a školy, ale na 

druhé straně dochází také často k neochotě rodičů spolupracovat se školou a vzájemnému 

svalování odpovědnosti za výchovu (Kraus, 1998). 
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Kromě těchto základních funkcí rodiny se setkáváme také s funkcemi sociálně-

psychologickými, které by rodina měla vůči dítěti plnit. Helus (2007) rozlišuje deset 

základních sociálně-psychologických funkcí rodiny, které jsou zásadní pro zdravý vývoj 

dítěte a pro jeho úspěšnou socializaci. Jsou jimi: 

- rodina uspokojuje základní, primární potřeby dítěte v raných stádiích života (kde tyto 

potřeby nejsou uspokojovány, dochází u dítěte k rané deprivaci, jako je tomu u 

některých dětí ze zkoumaného vzorku), 

- rodina uspokojuje potřebu organické přináležitosti dítěte, potřebu domova, potřebu mít 

rodiče a identifikovat se s nimi, 

- rodina skýtá dítěti již od nejútlejšího věku akční prostor, tzn. prostor pro jeho aktivní 

projev, činnou seberealizaci, součinnost s druhými, 

- rodina pozvolna uvádí dítě do vztahu k věcem rodinného vybavení, 

- rodina výrazně určuje prvopočáteční prožitek sebe sama jako chlapce/dívky 

(napomáhají tomu vzory matky a otce, případně babičky a dědečka, i zkušenosti se 

sourozencem), 

- rodina skýtá dítěti bezprostředně působící vzory a příklady, 

- rodina v dítěti zakládá, upevňuje a dále rozvíjí vědomí povinnosti, zodpovědnosti, 

ohleduplnosti a úcty jako něčeho samozřejmého, 

- rodina otevírá dítěti příležitost vejít do mezigeneračních vztahů a tím hlouběji 

proniknout do chápání lidí různého věku, různého založení, různého postavení, 

- prostřednictvím rodičů, prarodičů, starších sourozenců, příbuzných a přátel rodina 

navazuje v dítěti představu o širším okolí, o společnosti a světě, 

- rodina je dětem a dospělým prostředím, kde se mohou svěřit, očekávat moudré 

vyslechnutí, radu a pomoc - je útočištěm v situacích životní bezradnosti (Helus, 2007). 

Obecně lze říci, že rodinu, která uspokojuje potřeby svých členů a plní funkce, 

které od ní jak jednotlivci, tak i společnost očekávají, můžeme nazvat rodinou funkční. 

Opakem rodiny funkční je pak rodina afunkční a mezi nimi stojí rodina problémová a 

rodina dysfunkční. Mezi problémové rodiny jsou řazeny takové, kde se vyskytují selhání 

v některých funkcích, ale dítě není ve svém vývoji ohroženo. Pojem dysfunkční rodina 

bývá užíván v souvislosti s výraznějšími poruchami v rodinném systému, v plnění funkcí, 

kdy je dítě ohroženo. Rodinu afunkční chápeme jako rodinu, která neplní ani základní 

lunkce rodiny a dítě významně poškozuje (Dunovský, 1999). 
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2.2.1.2 Rodina jako hlavní činitel vývoje a výchovy 

Rodina má pro dítě nezastupitelný význam - dítě se do ní rodí, dostává od svých 

rodičů genetickou výbavu, má rozhodující vliv na celkový rozvoj jeho osobnosti. V rodině 

se uskutečňuje společenská adaptace dítěte, jeho začleňování do společnosti. Rodina 

určuje sociální status dítěte, je rozhodující, pokud jde o jeho sociální sebeuvědomění. 

Rodina je mikrosvět, ve kterém si dítě osvojuje základní vzorce chování, návyky , 

dovednosti a strategie, které jsou pro něj rozhodující v jeho orientaci ve společnosti. 

V rodině dítě poznává základní sociální a kulturní hodnoty a normy a vytváří si jejich 

hierarchii (Dunovský, 1999). 

Dítě žije od narození zpravidla v rodině, v níž získává základní zkušenosti ve styku 

s lidmi. Bez péče rodiny nebo institucí a osob, které rodinu zastupují u dětí osiřelých, 

nemocných atp., by dítě nemohlo žít a vyvíjet se. 

Rodina je zásadní sociální institucí a důležitým článkem v životě společnosti a 

nadále zůstává primární sociální skupinou v procesu socializace dítěte. Rodina je faktorem, 

který se zásadně podílí na formování osobnosti mladého člověka (Kraus, 1998). 

2.2.1.3 Poruchy rodiny ve vztahu k dítěti 

Poruchou rodiny dle Dunovského (1999) rozumíme „takovou situaci, kdy rodina 

v různé míře neplní základní požadavky a úkoly dané společenskou normou a vyjádřené 

v očekávání na přiměřené začlenění jejích členů do společnosti. V obecném pojetí lze 

poruchu rodiny vyjádřit také jako selhání člena nebo členů rodiny, které se projevuje 

v nedostatečném plnění některých nebo všech základních rodinných funkcí". (Dunovský, 

1999, s. 101). 

Příčin poruch rodiny je mnoho a jsou vázány na jednu, na několik nebo na všechny 

základní funkce. Jako nejvýznamnější vystupuje porucha funkce socializačně výchovná a 

z tohoto hlediska můžeme kvalifikovat rodinné poruchy následujícím způsobem: 

rodiče se o dítě nemohou starat - důvody spočívají v nepříznivých přírodních 

podmínkách a situacích, v poruchách fungování celé společnosti, v narušení celého 
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rodinného systému, nepříznivý zdravotní stav dítěte; nedostatky péče jsou však 

doprovázeny zájmem rodičů o dítě, 

- rodiče se neumějí či nedovedou starat se o dítě - důvody jsou v rodinném 

systému a v jedincích samotných (nezralost rodičů, neschopnost vyrovnat se 

zvláštními situacemi, rodiče nejsou schopni přijmout základní společenské normy, 

narušení struktury a stability rodiny z různých příčin), 

- rodiče se nechtějí starat o dítě - příčiny nalézáme v nejrůznějších poruchách 

osobnosti rodičů; zájem rodičů o dítě není dobrý, rodiče neposkytují dětem 

potřebnou péči a někdy je opouštějí, péče o dítě je nedostatečná, žádná nebo 

škodlivá, kterou lze označit jako zanedbávání dítěte jak v oblasti somatické tak 

psychické, 

- rodiče dítě týrají a zneužívají - situace, kdy rodiče dětem vědomě ubližují, týrají 

je a zneužívají, mají k dětem nepřátelský vztah, 

- rodiče se o dítě nadměrně starají - jedná se o nadměrný zájem a péči rodičů o 

dítě, což vede k rozmazlování, nerespektování druhých apod. (Dunovský,1999). 

V rodinách navíc výrazně ubývá společně tráveného času a společných činností. 

Chronický nedostatek času tak předznamenává v řadě rodin prostor psychické 

subdeprivace. Mnohým rodičům chybí také potřebná kognitivní výbava a komunikační 

dovednosti, které by jim usnadnily smysluplné a oboustranně uspokojivé trávení 

společného času s dětmi (Dunovský, 1999). 

Rizikovým faktorem v rodině je rodič, který se chová delikventně, nadměrně pije, 

bere drogy, je často nezaměstnaný, nebo má podobné projevy „sociální nepřizpůsobivosti". 

Někdy jsou to oba rodiče, kteří nejsou schopni zodpovědně převzít rodičovskou roh, často 

jsou to lidé impulsivní, agresivní, závislí na návykových látkách, lidé žijící zvláštním 

životním stylem (např. příslušníci některých sekt) (Matoušek, 1998). 

Rizikovou rodinou je pak také stále častěji rodina, kde děti vychovává pouze 

jeden z rodičů (ve zdrcující většině jsou to matky) a jedna rodičovská postava v rodině 

chybí. Tyto děti se více dostávají do problémových situací (např. zhoršení prospěchu ve 

škole, psychické problémy...atp.) a do střetů se zákonem než děti ze srovnatelné 

socioekonomické vrstvy, které vyrůstají s oběma rodiči (Matoušek, 1998). 
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K ohrožení dítěte může dojít také tehdy jsou-li rodiče příliš profesionálně zatíženi 

v práci, nacházejí se chronicky ve stresové situaci nebo jsou fyzicky či psychicky 

vyčerpáni nemocí. 

Zvýšenou rizikovost sledujeme i u rodin romských, neboť mají jiné životní 

zvyklosti než většinová společnost, ve které žijí, jiné hodnotové preference, jiný životní 

styl. Tyto rodiny žijí velmi často odděleny od většinové společnosti bariérami horšího 

společenského postavení, profesemi s nízkou prestiží a předsudky většinové společnosti 

(Matoušek, Kroftová, 1998). 

2.2.1.4 Úskalí rodinné výchovy 

Soudobý svět si rostoucí měrou uvědomuje, že dítě patří mezi jeho problémy číslo 

jedna. Již roku 1959 schválila Organizace spojených národů Deklaraci práv dítěte. 

V tomto dokumentu se mimo jiné říká, že dítěti má být poskytována taková výchova, která 

bude pomáhat zvyšovat jeho všeobecnou kulturní úroveň a bude mu umožňovat na základě 

možností stejných pro všechny rozvíjet jeho schopnosti, úsudek a smysl pro morální i 

sociální zodpovědnost a stát se tak platným členem společnosti. Dále pak stojí, že ti, kteri 

odpovídají za výchovu a vedení dětí, mají dbát těch nejlepších zájmů dětí. Tuto 

odpovědnost nesou v prvé řadě rodiče dítěte (Helus, 1987). 

Rodina má na průběh dětství mimořádný vliv, ale také na vznik vlastností a postojů, 

provázejících člověka jeho dalším životem, včetně dospělosti. Dítě v rodině tráví 

podstatnou část svého života. Způsob, jak se rodina staví k nejrůznějším věcem, událostem, 

jak prožívá starosti a řeší konflikty, jak tráví všední den i jak oslavuje - to všechno 

přechází na dítě, do jeho zvyků a návyků, stává se v míře větší či menší jeho přirozeností. 

Bohužel ne vždy je toto působení rodiny usnadněním dalšího života dítěte ve společnosti 

(Helus, 1987). 

Příčiny výchovného neúspěchu mohou být různé. Je ale nutné si uvědomit, že 

výchova není dílem jenom vychovatele, ale záleží také na dítěti, jak ono se srovná s tím, že 

je vychováváno, že se od něj něco chce, že něco musí, anebo nesmí. Velikou úlohu zde 
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hrají také vrozené, temperamentové a jiné znaky, zvláštnosti rytmu tělesných funkcí apod. 

(Helus, 1987). 

Jedním z důležitých předpokladů účinné výchovy je jasně vědět, co od dítěte chtít, 

případně co mu přikázat a zakázat, a také umět prosadit, co je třeba. 

Nebezpečné úskalí ovšem vyvstává tam, kde veškerá výchova se omezuje převážně 

jenom na přikazování a zakazování. Tato výchova se často pojí také s trestáním. Dítě je 

omezeno ve své spontánní a přirozené aktivitě, ve které se projevují duševní možnosti jeho 

rozvoje. Není výjimkou, že děti „držené velmi zkrátka" se náhle - nejčastěji v období 

dospívání - vzepřou s nevídanou svéhlavostí. Mírné tělesné trestání pak může souviset 

s občasnými agresivními projevy. Děti, které jsou doma často a poměrně silně tělesně 

trestány za jakékoli přečiny, se projevují výrazně agresivně. Daleko horší jsou negativní 

účinky trestání zavrhováním a odmítáním lásky. V dítěti vznikají stavy úzkosti, upevňuje 

se vněm pocit deprese zvláštní špatnosti, anebo se dítě projevuje vůči svému okolí 

nepřátelsky (Helus, 1987). 

Někteří rodiče pohlížejí na dítě jako na osobu, skrze kterou teprve dosáhnou 

v životě toho, co se jim samotným nepodařilo. Ve výchově založené na promítnutí 

rodičovských cílů do dítěte nastává úskalí tehdy, jestliže se cíl snažení rodičů stane 

příčinou pro odcizení dítěte jeho vlastnímu životnímu cíli. Namísto jeho vlastního života se 

mu podsouvá život někoho druhého, se kterým se nemůže zcela ztotožnit, když se mu 

vnucují perspektivy na které nestačí a kterým nerozumí (Helus, 1987). 

Pro výchovu v některých rodinách je typické, že se rodiče nedokáží smířit 

s pomyšlením, že by jejich dítě mohlo nebýt perfektní. Tento výchovný postoj se stává 

nebezpečným, když dítě provází v jeho činnostech soustavná úzkost, že udělá chybu. 

Nežádoucích důsledků je celá řada, vznikají i některé vážné poruchy v tvorbě sebevědomí. 

U dítěte vznikají tzv. obranné reakce jako např. snaha uniknout od povinností a úkolů, útěk 

do regrese, útěk do apatie a v neposlední řadě také skutečný, fyzický útěk (Helus, 1987). 
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Závažné výchovné úskalí představuje tzv. „ochranářství", „protekcionismus", kdy 

rodiče mají sklony k ustavičnému ochraňování dítěte, svět okolo se jim jeví jako v podstatě 

nepřátelský. V důsledku protekcionismu rodičů ztrácí dítě způsobilost vyrovnat se 

s těžkostmi, vzít na sebe zodpovědnost. Spoléhá jen, že rodiče vyřeší věci za nej. Za 

určitých okolností vzniká v dítěti pocit pronásledování ze strany okolí, a to opět zvyšuje 

jeho vázanost na rodiče. Sobectví, svéhlavost, slabá vůle, neschopnost a nechuť přemáhat 

sám sebe ve jménu něčeho vyššího, slabá odolnost - to vše mohou být hlavní důsledky 

uplatňování tohoto výchovného postoje (Helus, 1987). 

Pro výchovné postoje některých rodičů je charakteristické, že řeší výchovné 

problémy bez jakéhokoli ustáleného vzoru. Výchova je ovlivněna daleko více 

okolnostmi a náhodou než výchovným názorem. V těchto rodinách se nevytvořil řád 

soužití a výchovy, který by dítěti umožňoval orientovat se, zvyknout si, zařídit se, jak je 

třeba. Ohroženost dítěte nekoncepční výchovnou improvizací je značná. Dítě si postupně 

osvojuje zkušenost, že vše je možné tak i jinak, že s lidmi kolem se to musí umět a nebo 

prostě je nebrat tak moc v úvahu. S tím souvisí nedostatky ve vývoji vůle, charakterové 

pevnosti a vyhraněnosti, mezilidské soudržnosti (Helus, 1987). 

2.2.2 Škola 

Každé dítě, které přichází do školy, ztrácí určité výlučné postavení, které do té doby 

mělo v rodině. Škola se k němu staví jako k jednomu z mnoha dětí a vyžaduje po něm, aby 

se přizpůsobilo, aby bylo ,jako ostatní děti" (Matoušek, Kroftová, 1998). 

Učitel se tak zpočátku stává pro dítě nej významnější osobou ve škole, ale postupem 

času nabývají na významu vztahy ke spolužákům a solidarita s nimi. Učitel se stává 

autoritou, která konkuruje autoritě rodičů a později také vrstevníků. Dítě je tedy na jedné 

straně hodnoceno učitelem za podávané výkony ve škole, za chování a z toho odvozuje 

pocit vlastní hodnoty. Na straně druhé se čím dál tím častěji opírá o to, jak je přijímáno 

spolužáky. Význam spolužáků jako zrcadla a zdroje pocitu vlastní hodnoty stoupá 

s blížícím se dospíváním (Matoušek, Kroftová, 1998). 
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Děti si ve třídě vytvářejí svou vlastní „subkulturu" vyznačující se zvláštním 

jazykem a zvyklostmi. Ve třídě vznikají také podskupiny, jež jsou k bližšímu kontaktu 

motivovány společnými zájmy nebo činnostmi. Pravidelné a přirozené je dělení třídy na 

„subkultury" dívek a chlapců. 

V některých případech mohou být tyto podskupiny zárodkem asociálních part. 

Jejich vzniku může napomoci například zřetelné preferování či zatracování učitele 

některých dětí (Matoušek, Kroftová, 1998). 

Učitelův nezájem či agresivita mohou také vytvořit prostor pro šikanování ve třídě. 

Není výjimkou, že učitel svým chováním agresorům „označí" jedince, který je v nějakém 

ohledu nedostačivý. Děti se pak cítí oprávněny ho beztrestně napadat. Vyšší riziko 

sociálního selhání mají děti, které ve škole špatně prospívají, s vyšším potenciálem 

agresivity, s vlastní subkulturou mimo vliv učitele a školy, resp. napojenou na potenciálně 

asociální vlivy (Matoušek, Kroftová, 1998). 

Přehlížení zcela zjevných přestupků, nejasná pravidla týkající se žádoucího chování 

dětí, nekonzistentní uplatňování disciplíny a degradace žáků v procesu jejich trestání, 

nemožnost odčinit přestupek, neobjektivní rozhodování učitelů - to všechno jsou postoje 

podkopávající představu dětí o tom, že jejich chování má za každých okolností jasné 

hranice (Matoušek, Kroftová, 1998). 

2.2.3 Mimoškolní oblast 

Do rizikových faktorů mimoškolní oblasti řadíme vlivy širokého sociálního 

prostředí: komunita sousedů, kamarádů , známých i méně známých lidí společnosti. Velký 

význam zastává vliv vrstevnických part. Dále sem můžeme zahrnovat celou řadu 

kulturních tradic, které se často předávají mezi generacemi ve formě velmi nesnadno 

odstranitelných stereotypů či předsudků. Na významu nabývají i ekologické vlivy, kdy 

dochází k natěsnání lidí na relativně malém prostoru v sídlištích bez dostatečných možností 

pro využití volného času, což bývá spojeno s řadou disociálních poruch chování dětí 

(Labáth, 2001). 
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Výrazným činitelem v mimoškolní oblasti jsou vrstevnické skupiny. Tyto skupiny 

nejsou vždy jen neproblémovým zázemím, tím spíše jím nejsou pro děti vyrůstající bez 

rodičovského zájmu, bez jasných pravidel apod. Vrstevnická skupina je pro rizikovou 

skupinu dětí z dysfunkčních rodin důležitější než pro děti vyrůstající v rodinách, jež dětem 

poskytují přiměřenou míru podpory a vedle toho jim přiměřeně vytyčují meze dovoleného 

chování. Ale i pro dítě vychované funkční rodinou představuje každá vrstevnická skupina 

více nebo méně stresující nárok - obstát v očích vrstevníků. Ve vrstevnické skupině jsou 

nároky na konformitu velmi vysoké a zahrnují nejen způsob vyjadřování, ale i úpravu 

zevnějšku, postoj ke škole, k rodičům, k penězům, ke kouření, k drogám k sexualitě atd. 

(Matoušek a Kroftová, 1998). 

Nedílnou součástí života společnosti jsou média, jejichž vliv, a zejména pak vliv 

televize, na socializaci dnešních dětí a mládeže je značný. Děti a dospívající sledují 

televizi nejvíce ze všech médií a čas, který věnují sledování televize, je v průměru delší 

než všechny jiné mimoškolní činnosti, jimž se děti a dospívající v naší kultuře věnují. 

Škodlivé účinky televize na děti a mládež tkví v tom, že podává jednak fiktivní násilí i 

naturalisticky popisované násilí skutečné, a současně také není stanovena jasná hranice 

mezi tím, co se opravdu stalo a co nasadily pro větší účinnost autoři pořadu (Matoušek, 

Kroftová, 1998). 

„Podle výsledků psychologických výzkumů má televizní násilí negativní účinky 

především u těch dětí, které jsou k násilnému chování disponovány: 

- dědičnými a konstitučními faktory, 

rodičovským nezájmem či nepřátelstvím, 

- příslušností ke skupinám, jež sdílejí deviantní normy" (Matoušek, Kroftová, 

1998, s. 106). 

S rozvojem informační společnosti zasahují stále více do všech částí života dětí a 

dospívajících počítače a internet. Mladí lidé se často prostřednictvím počítačové sítě 

začleňují do virtuálních sociálních struktur, kterým v některých případech mohou přikládat 

stejnou nebo větší váhu než sociálním strukturám reálným. Utíkají do relativně bezpečného 

prostředí, kde jim nic nehrozí (Šmahel in Plaňava, 2002). Takové děti pak mohou mít 

problémy např. v sociálních vztazích. 

2 8 



2.2.4 Predisponující okolnosti a situace 

V průběhu života je každé dítě vystaveno celé řadě negativních okolností, které 

souvisí s reálně vzniklými životními událostmi (např. chronická nemoc, rozvod rodičů, 

ztráta kamarádů), které mohou ovlivnit jistoty dítěte, vytvořit pocit neúspěchu, zklamání, 

deprese či bezmocnosti i ztrátu sebedůvěry. Negativně působí i zdánlivě drobné nesnáze, 

které se však chronicky opakují (denní spory v rodině, špatná pozice dítěte v kolektivu 

apod.) a mohou snadno vést k vytvoření nevhodných způsobů chování (Dunovský, 1999). 
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3. Důvody umisťování dětí do DDU 

Důvody pro umístění dítěte do dětského diagnostického ústavu (dále jen DDU) 

mohou mít nejrůznější charakter. Mohou to být poruchy chování samotného 

umisťovaného jedince, anebo tyto problémy sahají mnohem hlouběji až do rodinné 

struktury jedince. Nemusí se tedy jednat o individuální psychickou poruchu u dítěte, ale 

jde především o sociologicky podmíněné poruchy chování (např. rodinný delikventni 

kulturní vzorec). Pojem porucha chování užívám tedy pro jakékoliv projevující se 

problémové chování u dětí ze zkoumaného vzorku. 

Nejčastěji jsou do DDÚ umisťovány děti, u kterých se do menší či větší míry 

projevily poruchy chování a proto je nutné zasáhnout. Méně často jsou důvodem umístění 

dítěte problémy vyplývající z nevhodného rodinného prostředí - rodina přišla o bydlení, 

rodiče o dítě dostatečně nepečují apod. 

3.1 Poruchy chování u dětí 

V souvislosti s celospolečenskými změnami se mění i příčiny poruch chování u 

dětí. V minulosti se rizikové skupiny dětí rekrutovaly zpravidla z dysfunkčních a 

neúplných rodin na nižší sociokulturní úrovni a rodin nepřizpůsobivých (včetně 

romských). V současnosti je existence rizikových skupin dětí rozložena, i když 

diferencovaně, v celé společenské struktuře bez ohledu na společenské postavení rodičů či 

ekonomické a sociální podmínky rodin. Ve většině případů je však společným jmenovatel 

dysfunkce rodinného zázemí ve smyslu neadekvátní výchovné péče. Kromě nezájmu o 

výchovu se přitom stále častěji jedná i o přehnanou péči materiální až uplácení dětí. 

Na vznik poruch chování má značný vliv způsob využívání volného času dětí. 

Vzhledem k velmi časté zaměstnanosti obou rodičů zůstává mnoho dětí po část dne bez 

jakékoliv kontroly. Tato situace je příznačná zvláště pro sídliště, kde se skupiny dětí toulají 

a z nudy často ničí cizí majetek, případně se scházejí v bytech, kde experimentují 

s drogami nebo v sexuální oblasti. Bohužel v praxi chybí rozsáhlejší nabídka zájmových 

klubů či center, kam by mohla mládež přijít kdykoliv a vybrat si druh činnosti, který jí 
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momentálně vyhovuje, bez nutnosti finanční úhrady a pod dohledem odborných 

pracovníků. Organizovanost a pravidelná docházka nevyhovuje právě mládeži se 

zvýšeným rizikem negativního vývoje (Sociální politika 5/1995). 

Poruchy chování je možné charakterizovat jako projev narušeného vztahu 

k výchově. Obecně se pod pojmem poruchy chování obvykle rozumí negativní odchylky 

v chování některých osob od normy, kterou je to, co jako běžné hodnotí a očekávají jine 

osoby nebo skupiny. Normu pak chápeme jako určité měřítko a lze ji posuzovat z různých 

hledisek (Pipeková, 1998). 

V 10. revizi Mezinárodní klasifikace nemocí (1992) jsou poruchy chování u dětí 

charakterizovány „opakujícím se a trvalým obrazem disociálního, agresivního a 

vzdorovitého chování. Je-li takové chování u daného jedince extrémní, mělo by porušovat 

sociální očekávání přiměřené věku a proto být závažnější než obyčejná dětská vzdorovitost 

nebo rebelantství v adolescenci. Ojedinělé disociální nebo kriminální činy nejsou samy o 

sobě důvodem pro tuto diagnózu, která vyžaduje, aby charakter takového chování byl 

trvalý" (MKN-10, 1992, s. 232). 

„Porucha chování se často sdružuje s nepříznivým psychosociálním prostředím, 

včetně neuspokojivých vztahů v rodině a selhávání ve škole. Je častěji podchycena u 

chlapců. Odlišení od emoční poruchy je jasné, odlišení od hyperaktivity je méně jasné a 

porucha chování se s ní často překrývá"(MKN-10,1992, s.232). 

Při posuzování, zda je přítomna porucha chování, by se měl brát v úvahu 

vývojový stupeň dítěte. Např. výbuchy zlosti jsou normální součástí vývoje tříletého 

dítěte a pouhá jejich přítomnost by neměla být důvodem pro diagnózu. Stejně tak ojedinělé 

disociální činy pro tuto diagnózu nestačí. Příklady chování, na nichž je diagnóza založena, 

zahrnují nadměrné rvačky nebo tyranizování slabších, krutost k jiným lidem nebo 

zvířatům, závažné ničení majetku, krádeže, opakované lhaní, záškoláctví a útěky z 

domova, mimořádně časté a intenzivní výbuchy zlosti, vzdorovité provokativní chování a 

trvalou silnou neposlušnost aj. (MKN-10, 1992). 

„Poruchy chování jsou zpravidla děleny na socializované, kdy dítě má přiměřené 

vazby v rodině i mimo ni a na nesocializované, kdy v podstatě jakékoliv hlubší vztahy a 

zejména vztahy k vrstevníkům chybí. Někdy bývá ještě připojováno kritérium agresivity 
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(dělení na agresivní a neagresivní formy poruch chování) a dále event. i vazba na prostředí, 

protože u některých dětí dochází k překračování sociálních norem např. pouze v rodině" 

(Říčan, Krejčířová, 2006, s.240). 

3.1.1 Poruchy chování z hlediska etiologie obtíží 

Pro klasifikaci poruch chování považuji jako významné hledisko právě etiologii 

jejich vzniku. Ne vždy se totiž u dětí jedná o individuální poruchu chování. V mnoha 

případech chování dítěte kopíruje vzorec chování v rodině. V následující klasifikaci poruch 

chování je tedy využito etiologické hledisko tak, jak ho uvádí Krejčířová (2006). 

3.1.1.1 Psychologicky podmíněné poruchy chování 

Krejčířová (2006) uvádí tyto psychologicky podmíněné poruchy: 

a) Poruchy chování, které jsou projevem hledání náhradního uspokojení při ztrátě 

nebo opakované frustraci. Často jde o vyjádření potřeb, které dítě jiným způsobem 

vyjádřit nemůže. Touto potřebou je většinou potřeba pozornosti a uznání. 

Nejčastějšími projevy bývají tzv. substituční krádeže, eventuelně i sexuální 

přestupky. V období dospívání mohou být poruchy chování i výrazem problémů 

hledání vlastní identity. 

b) Poruchy chování se vztahem k emoční deprivaci. Disociální chování má vztah 

zejména k dlouhodobé citové deprivaci dítěte v rodině nebo ústavním zařízení. 

Vyskytují se také u dětí s ADHD nebo s poruchami učení. Výchovné prostředí 

rodiny bývá většinou charakterizováno nedostatkem důslednosti a disciplíny. Děti 

jsou většinou impulzivní a mají obtíže v navazování hlubších citových vztahů. 

c) Poruchy chování na bázi disharmonického vývoje osobnosti. Dětem chybí 

schopnost navazovat vřelé vztahy k druhým lidem, neprožívají pocity viny, bývají 

impulzivní s agresivními tendencemi. Jejich činy jsou zaměřeny většinou na 
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okamžité vlastní uspokojení. Chybí jim vnitřní zábrany a kontroly. Disharmonický 

vývoj osobnosti je většinou spolupodmíněn citovou deprivací v útlém věku. 

d) Poruchy chování jako volání o pomoc. K těmto poruchám dochází u dítěte v akutní 

tíživé situaci. Důvod disociálních činů často samo dítě nezná a neumí vysvětlit. 

e) Poruchy chování jako projev jiné závažné psychické poruchy (schizofrenie, 

deprese) (in Říčan, Krejčířová, 2006). 

3.1.1.2 Rodinně podmíněné poruchy chování 

Krejčířová (2006) uvádí tyto rodinně podmíněné poruchy: 

a) Rodiče nemají dostatečně zvnitřněné morální normy a jsou pro dítě modelem 

nevhodného chování. Sami dítě skrytě stimulují k překračování sociálních norem 

tím, že např. dávají najevo své uspokojení z vlastních drobných přestupků. 

Implicitně mohou dítě povzbuzovat k přestupkům, když mu opakovaně zdůrazňují 

zákazy, či dítě podezírají a obviňují. 

Výchova v těchto rodinách bývá nedůsledná, dítě není často trestáno za přestupek, 

ale jen za některé okolnosti s ním spojené. 

b) Dítě s poruchou chování jako obětní beránek v rodině. Porucha chování u dítěte 

pomáhá udržovat rodinnou rovnováhu. Poruchou chování lze totiž vysvětlit 

všechny problémy v rodině bez nutnosti řešit chronické skryté konflikty a bez 

ohrožení sebeobrazu všech ostatních členů rodiny (in Říčan, Krejčířová, 2006). 

3.2 Jiné důvody umístění 

Dalšími důvody umístění dítěte do diagnostického ústavu souvisejí většinou 

s rodinnou situací. 

V rodině dochází k situaci, kdy se rodina nechce o dítě starat (děti nechtěné, rodiče 

nejeví zájem o dítě, zanedbávají jeho výchovu apod.), nemůže se o dítě starat (závažná 
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nemoc rodičů či dokonce smrt rodičů, sociální a ekonomické problémy aj.), nebo se neumí 

o dítě postarat (nezralá manželství, duševní poruchy rodičů aj.), nebo rodiče ditc týrají a 

zneužívají (situace, kdy rodiče dětem vědomě ubližují, týrají je a zneužívají, mají k dětem 

nepřátelský vztah) (Dunovský, 1999). 

Jak z výše uvedeného vyplývá, do této skupiny důvodů, které mají za následek 

umístění dítěte do ústavního zařízení, patří tzv. syndrom CAN, což jsou iniciály 

anglického termínu „child abuse and neglect". J Dunovský a jeho pracovní skupina 

definuje tento společenský jev jako: Jakoukoliv nenáhodnou, preventabilní, vědomou či 

nevědomou aktivitu či neaktivitu, jíž se vůči dítěti dopouští rodič, vychovatel nebo jiná 

osoba a jež je v dané společnosti nepřijatelná nebo odmítaná a poškozuje tělesný, duševní i 

společenský stav a vývoj dítěte.... "(Matějček, Dytrych, 1994, s.12). Původní představa 

pouze fyzického týrání dítěte se tedy rozšířila na pohlavní zneužívání i na zanedbávání 

dítěte. Společným jmenovatelem těchto tří společenských jevů je, že se dítěti ubližuje, že 

dítě fyzicky či psychicky trpí. 

U Wolfea se můžeme setkat se zamyšlením nad tím, zda se psychické týrání 

vztahuje k rodičovskému chování nebo k následkům, které toto chování má na dítě. Proto 

si pokládá otázku, co vlastně psychické týrání je. Jako odpověď využívá částečnou citaci 

Garbariniho definice z 80. let, kterou později rozvedli Hart, Germain a Brassard. V této 

citaci vymezují autoři psychické týrání jako činy, které poškozují okamžitě či posléze 

behaviorální, kognitivní, afektivní nebo fyzické fungování dítěte (Wolfe, 1991). 

Hart, Brassard a Germain zahrnují do své definice psychického týrání také faktor 

společenského kontextu. To zda došlo k týrání, není posuzováno jen na základě profesních 

expertiz, ale i podle společenských norem (in Wolfe, 1991). 

Všechny výše uvedené důvody jsou velmi často zároveň příčinou problémového 

chování u dítěte, které v takovém nevhodném prostředí vyrůstá. 
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4. Péče o jedince s poruchami chování 

Jedinec s poruchami chování se může dostat do péče institucí, které náležejí do 

resortu ministerstev: školství, mládeže a tělovýchovy, spravedlnosti, zdravotnictví, práce a 

sociálních věcí. 

Převýchovný proces jedinců s poruchami chování je možné sledovat z několika 

hledisek. Důležitým hlediskem je věk, který vymezuje instituci podílející se na reedukaci, 

dalším pak je druh poruchy chování. Podstatný je také stupeň poruchy chování, který 

určuje řešení na úrovni poradenství nebo ústavní péče (školství, zdravotnictví, sociální 

péče, alternativní formy péče) (Pipeková, 1998). 

Etopedická (převýchovná) péče je zajišťována ve školských zařízeních pro výkon 

ústavní a ochranné výchovy nebo preventivní péče. Zmíněná speciální školská zařízeni 

v sobě zahrnují dětské domovy, dětské domovy se školou, výchovné ústavy a diagnostické 

ústavy. Tato zařízení poskytují dětem a nezletilé mládeži ochranu před závadovým 

rodinným prostředím a i před dalšími nepříznivými výchovnými vlivy (Pipeková, 1998). 

4.1 Diagnostický pobyt 

Diagnostický pobyt je v etopedii především preventivní opatření pro výchovně 

ohrožené děti a mládež, jimž je zapotřebí poskytnout sociálně výchovnou pomoc. Znamená 

umístění jedince s různými stupni poruch chování do diagnostického zařízení, zpravidla na 

dva měsíce. Jeho účelem je diagnostika začínajících poruch chování nebo určení stupně 

závažnosti již existujících poruch chování a stanovení další prognózy včetně návrhů na 

příslušná opatření. 

Děti jsou přijímány k pobytu na základě žádosti zákonného zástupce, předběžného 

opatření OPD nebo soudně nařízené ústavní či ochranné výchovy. Pobyt může být tedy 

nařízený soudem, nebo dobrovolný, který předpokládá trojstrannou dohodu mezi 

ředitelem ústavu, rodiči (zákonnými zástupci) svěřence a svěřencem samým. (Chaloupka a 

kol., 1986). 
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Diagnostický pobyt nařízený soudem je uskutečňován v diagnostických ústavech. 

Dobrovolný diagnostický pobyt může být uskutečněn v DDU, ale také ve středisku 

výchovné péče pro děti a mládež (Chaloupka a kol., 1986). 

Cílem pobytu je diagnostická a výchovná činnost za účelem určení dalších 

perspektiv dítěte, přípravy dítěte na případné změny v jeho životě a vypracování pokynu 

dalšího rodičovského a pedagogického působení. (Chaloupka a kol., 1986). 

Během pobytu dítěte vytváří tým diagnostických pracovníků (sociální pracovnice, 

psychologové, speciální pedagogové - učitelé, speciální pedagogové - vychovatelé, 

speciální pedagog - etoped) speciálně pedagogicko-psychologickou diagnostiku, která má 

charakter déletrvajícího pozorování. Tato se provádí převážně v diagnostických ústavech a 

realizuje se také ve střediscích výchovné péče (Chaloupka a kol., 1986). 

Diagnostiku tvoří. 

- anamnéza - data o narušeném jedinci (vývoj, přestupky..) 

- vyšetření prostředí (rodinné, školní, event. ústavní, vliv kamarádů, party) 

- vyšetření rodiny (širší, užší, sociální patologie v rodině - rodiče, sourozenci, 

výchovné vlivy) 

- vyšetření zaměřená na projevy poruch chování a jejich příčinu 

Zjišťuje se : 

etiologie poruch chování, rozsah, stupeň, typ poruchy chování, úroveň sociability a 

adaptability, úroveň školních vědomostí, správnost školního zařazení, možnost 

profesní přípravy a profesního zařazení (Chaloupka a kol., 1986). 

Závěr etopedické diagnostiky tvoří souhrn nálezů jednotlivých pracovníků 

diagnostického týmu a výstupem je doporučení o zařazení či nezařazení jedince do 

speciálního školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy (Chaloupka a 

kol., 1986). S ohledem na vývojové potřeby dítěte a stav rodinného prostředí se tedy dítě 

buď vrací zpět do rodiny neboje mu poskytnuta některá z forem ústavní péče. 
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4.1.1 Druhy diagnostických pobytů 

Diagnostické pobyty je možné rozdělit na dva druhy - diagnostické pobyty na 

podkladě soudního rozhodnutí, kdy je dítěti nařízena ústavní výchova, uložena ochranná 

výchova nebo bylo na dítě vydáno předběžné opatření a diagnostické pobyty dobrovolné, 

kdy o umístění dítěte v důsledku poruch chování žádají jeho zákonní zástupci. 

4.1.1.1 Diagnostický pobyt nařízený soudem 

Diagnostický pobyt nařízený soudem je uskutečňován v diagnostických ústavech. 

Jedná se diagnostické pobyty těch dětí a mládeže, které se do diagnostických ústavů 

dostávají na základě předběžného opatření, nařízené ústavní výchovy nebo uložené 

ochranné výchovy. Po ukončení diagnostického pobytu jsou pak dále rozmisťovány do 

jednotlivých zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, o čemž rozhoduje 

příslušný diagnostický ústav a to na základě komplexního vyšetření jedince. 

A) Předběžné opatření 

Podle zákona č. 99/1963 Sb„ §74 je předběžné opatření termín používaný pro úkon 

soudu, kterým se prozatímně upravuje určitý poměr ještě dřív, než o něm dojde ke 

konečnému rozhodnutí v příslušném řízení, nebo jím se zabezpečuje možnost provedení 

takového konečného rozhodnutí, které by mohlo být jinak ohroženo. 

Toto opatření má smysl zejména v akutních případech, kdy se nezletilé dítě ocitlo 

bez jakékoliv péče nebo jsou-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně ohroženy nebo 

narušeny (zákon č. 99/1963 Sb., §76). 

Předběžným opatřením tak může soud nařídit umístění nezletilého do 

ústavní péče, kdy vlastní řízení o vyslovení ústavní výchovy může proběhnout později, 

aniž se zdržuje začátek reedukace nebo diagnostiky. Diagnostický ústav, ve kterém je 

nezletilý na základě předběžného opatření umístěn, pak může pro další soudní řízení 

předložit závěry a příslušné návrhy na další péči. To znamená, že děti s nařízeným 
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předběžným opatřením se mohou dostat po skončení diagnostického pobytu i domů, pokud 

je předběžné opatření soudem zrušeno. 

B) Ustavní výchova 

Ústavní výchova je institutem rodinného práva. Jde o výchovné opatření, které 

nařizuje příslušný soud podle zákona o rodině č. 94/1963 Sb. nezletilým do osmnácti 

popř. devatenácti let věku. Nařizuje se v případech, kdy je výchova dítěte vážně ohrožena 

nebo vážně narušena a jiná výchovná opatření nevedla k nápravě, nebo když rodiče 

z vážných důvodů nemohou výchovu dítěte zabezpečit. Soud může nařídit ústavní výchovu 

i v případech, kdy jiná výchovná opatření nepředcházela, je-li to nutné v zájmu nezletilého. 

Nařizuje se tedy z důvodů sociálních i výchovných. 

Ústavní výchova se nařizuje pouze v případech, kdy poruchy chování jedince 

nedosáhly intenzity trestného činu. 

Výkon ústavní výchovy zabezpečují u dětí do tří let věku zdravotnická zařízení 

(kojenecké ústavy, dětské domovy pro děti do tří let), u jedinců od tří do osmnácti let 

školská zařízení (dětské domovy, dětské domovy se školou, výchovné ústavy) (Pipeková, 

1998). 

C) Ochranná výchova 

Ochranná výchova je ochranné opatření podle zákona č. 218/2003 Sb. o 

odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže. Soud pro 

mládež může mladistvému uložit ochrannou výchovu: 

a) spáchá-li dítě mezi 12.-15. rokem věku čin, za který lze podle trestního 

zákona uložit výjimečný trest, 

nebo dítěti mladšímu patnácti let, odůvodňuje-li to povaha spáchaného činu 

jinak trestného a je-li to nezbytně nutné k zajištění jeho řádné výchovy, 

b) mladistvému mezi 15.-18. rokem (možné prodloužení do 19 let) tehdy, 

jestliže ochranná výchova podle rozhodnutí soudu splní svůj účel lépe než 

uložení trestu odnětí svobody. 
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Ochrannou výchovu soud pro mládež může mladistvému uložit pokud: 

- o výchovu mladistvého není náležitě postaráno a nedostatek řádné výchovy nelze 

odstranit v jeho vlastní rodině nebo v rodině, v níž žije; 

- dosavadní výchova mladistvého byla zanedbána; 

- prostředí, v němž mladistvý žije, neposkytuje záruku jeho náležité výchovy, 

a nepostačuje uložení ústavní výchovy podle zákona o rodině. 

Výkon ochranné výchovy se realizuje pouze ve speciálních školských výchovných 

zařízeních (zákon č. 218/2003 Sb.). 

Ochranná výchova se realizuje pouze ve výchovných ústavech. Trvá tak dlouho, 

dokud to vyžaduje její účel, nejdéle však do dovršení 18 let. Ve zvláštních případech ji 

soud může prodloužit do 19 let (Pipeková, 1998). 

4.1.1.2 Dobrovolný diagnostický pobyt 

K posílení spolupráce s rodinou problémového dítěte přispívají dobrovolné 

diagnostické pobyty v diagnostických ústavech, které se realizují na žádost rodičů. Jejich 

Předností je, že dobrovolné rozhodnutí rodičů požádat o odbornou pomoc při nezvládnutí 

výchovných problémů se může stát východiskem pro společnou práci a větší účinnost 

výchovných postupů (Vocilka, 1996). 

Některá ze školských zařízení pro výkon předběžného opatření, ústavní a ochranné 

výchovy (především pražské diagnostické ústavy) začala tyto dobrovolné diagnostické 

pobyty realizovat již koncem 80. let. Právním podkladem pro přijetí klienta je dohoda o 
a°Casném umístění (většinou dvouměsíčním), uzavřená mezi zákonnými zástupci, 

klientem a vedením ústavu. Se žádostí o přijetí přicházejí především rodiče (v minulosti i 

Pracovníci pedagogicko-psychologických poraden), popř. sociální kurátoři jednotlivých 

°kresních úřadů v okamžiku, kdy selhávají běžné výchovné přístupy, popř. i jiná opatření 

(ambulantní léčba, dohled apod.) (Vocilka, 1996). 
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4.2 Školská zařízení pro děti a mládež realizující diagnostický pobyt 

Preventivně výchovná péče je poskytování speciálně pedagogických a 

psychologických služeb dětem s rizikem poruch chování či s již rozvinutými projevy 

poruch chování a negativních jevů v sociálním vývoji, u nichž není nařízena ústavní 

výchova nebo uložena ochranná výchova, osobám odpovědným za výchovu a 

pedagogickým pracovníkům (zákon č. 383/2005 Sb.). 

Diagnostické pobyty jsou v současné době realizovány ve třech typech 

etopedických zařízení. Jsou to: diagnostické ústavy pro mládež, dětské diagnostické 

ústavy a střediska výchovné péče pro děti a mládež. Diagnostické ústavy jsou zařízení, 

která vykonávají diagnostické pobyty na základě rozhodnutí soudu i dobrovolné 

diagnostické pobyty. Střediska výchovné péče pro děti a mládež jsou pak zařízení, která 

poskytují všestrannou preventivně výchovnou péči a realizují se v nich pouze diagnostické 

Pobyty dobrovolné (Vocilka, 1996). 

Tato etopedická zařízení zaujímají důležité místo v primární i sekundární prevenci 

delikvence dětí a mládeže, neboť poskytují dětem a mládeži ochranu před nevhodným 

rodinným prostředím nebo jinými nepříznivými vlivy, které se dalšími opatřeními na 

pomoc rodině ve výchově nepodařilo odstranit (Vocilka, 1996). 

Pokud nejsou důvody pro ústavní nebo ochrannou výchovu, je významné působení 

středisek výchovné péče pro děti a mládež, která poskytují všestrannou preventivně 

výchovnou péči nezletilým s negativními projevy chování. Institucionální péče je zde 

Pouze časově omezeným podpůrným opatřením na pomoc dítěti a rodině při selhávání 

jejích funkcí a při ohrožení vývoje dítěte (Vocilka, 1996). 

Důležitý je přitom kontakt s rodinou a její aktivní účast, bez níž je značně obtížné 

dosáhnout pozitivní změny v chování dítěte a ochránit je před dalším působením 

asociálních jevů (Vocilka, 1994). 

V těchto zařízeních se diagnostickými, pedagogickými a terapeutickými metodami 

směřuje k odhalování a odstraňování příčin a souvislostí asociálních projevů dětí, např. 

záškoláctví, útěků z domova, agresivity, vandalizmu, projevů rasové nesnášenlivosti, 

zneužívání návykových látek, narušení sexuálních vztahů aj. 
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4.2.1 Diagnostické ústavy 

Podle zákona č. 109/2002 Sb. o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve 

školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních 

diagnostický ústav plní podle potřeb dítěte úkoly: 

a) diagnostické, spočívající ve vyšetření úrovně dítěte formou pedagogických a 

psychologických činností, 

b) vzdělávací, v jejichž rámci se zjišťuje úroveň dosažených znalostí a dovedností, 

stanovují a realizují se specifické vzdělávací potřeby v zájmu rozvoje osobnosti 

dítěte přiměřeně jeho věku, individuálním předpokladům a možnostem, 

c) terapeutické, které prostřednictvím pedagogických a psychologických činností 

směřují k nápravě poruch v sociálních vztazích a v chování dítěte, 

d) výchovné a sociální, vztahující se k osobnosti dítěte, k jeho rodinné situaci a 

nezbytné sociálně-právní ochraně; podle potřeby zprostředkovává zdravotní 

vyšetření dítěte, 

e) organizační, související s umísťováním dětí do zařízení v územním obvodu 

diagnostického ústavu vymezeném ministerstvem, popřípadě i mimo územní 

obvod; spolupracuje s orgánem sociálně-právní ochrany při přípravě jeho návrhu na 

nařízení předběžného opatření, které bude vykonáváno v diagnostickém ústavu 

nebo na návrh diagnostického ústavu v jiném zařízení, 

0 koordinační, směřující k prohloubení a sjednocení odborných postupů ostatních 

zařízení v rámci územního obvodu diagnostického ústavu, k ověřování jejich 

účelnosti a ke sjednocení součinnosti s orgány státní správy a dalšími osobami, 

zabývajícími se péčí o děti. 

Diagnostický ústav na základě výsledků diagnostických, vzdělávacích, terapeutických, 

výchovných a sociálních činností, které jsou součástí komplexního vyšetření, zpracovává 

diagnostickou zprávu a návrh specifických výchovných a vzdělávacích potřeb. 

Diagnostický ústav poskytuje po dobu nezbytně nutnou péči dětem s nařízenou ústavní 

výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou zadrženým na útěku z jiných zařízení. 
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Poskytuje též nezbytnou péči dětem zadrženým na útěku od osob odpovědných za výchovu 

a to na základě rozhodnutí soudu o předběžném opatření. 

Diagnostický ústav může poskytovat péči též dětem, o jejichž umístění v důsledku 

jejich poruch chování požádaly osoby odpovědné za výchovu. Dětem je poskytována 

preventivně výchovná péče formou dobrovolného diagnostického pobytu. Tyto děti mohou 

být přijímány v průběhu kalendářního roku tak, aby jejich průměrný měsíční počet 

odpovídal nejvýše 10 % kapacity diagnostického ústavu. 

Diagnostické ústavy nebo výchovné skupiny diagnostických ústavů jsou členěny 

Podle pohlaví nebo podle věku dítěte. Pobyt dítěte v diagnostickém ústavu trvá zpravidla 8 

týdnů (zákon č. 109/2002 Sb.) 

4.2.1.1 Dětský diagnostický ústav 

Dětský diagnostický ústav (dále pak DDÚ) je školské zařízení náhradní výchovy 

pro děti ve věku od 3 let do ukončení povinné školní docházky. Je to koedukované, 

internátní, výchovné zařízení. Do DDÚ jsou přijímány děti s nejrůznějšími problémy ke 

komplexnímu vyšetření - poruchy chování (např. útěky z domova, absence ve škole, 

zneužívání návykových látek), zanedbávané, týrané nebo zneužívané děti apod. 

Děti jsou do DDÚ umisťovány v případě, že jim soud nařídil ústavní nebo 

ochrannou výchovu, nebo rozhodl o vydání předběžného opatření, nebo o jejich umístění 

Požádali rodiče či zákonní zástupci. Komplexní vyšetření by nemělo trvat déle než dva 

měsíce. K dočasnému pobytu jsou přijímány děti, které byly zadrženy policií na útěku 

z jiných školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy (Pipeková, 1998). 

Hlavní poslání DDÚ spočívá v odborné diagnostické činnosti. Závažným úkolem je 

odborné vyšetření dítěte po stránce zdravotní, psychologické, pedagogické a sociální. Po 

ukončení diagnostického pobytu mají děti možnost vrátit se domů (pokud s tím zákonní 

zástupci souhlasí, nebo pokud bylo soudní rozhodnutí zrušeno), nebo jsou umístěny do 

školských zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy (Pipeková, 1998). 
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Při DDÚ jsou zřizovány třídy základní případně i praktické školy. Škola při tomto 

zařízení není školou běžného typu, ale školským diagnostickým zařízením, které zjišťuje 

zejména stav vědomostí dítěte (Vocilka, 1994). 

Vedením diagnostického ústavu je pověřen ředitel, který je zároveň ředitelem školy 

zřízené při ústavu. Dalšími pracovníky jsou vychovatelé, učitelé, psycholog, sociální 

pracovnice, zdravotnický pracovník, vedoucí vychovatel, etoped a technicko-hospodářští 

pracovníci (Pipeková, 1998). 

4.2.1.2 Diagnostický ústav pro mládež 

Diagnostický ústav pro mládež (dále pak DÚM) je nekoedukované, internátní 

výchovné zařízení. Ke komplexnímu vyšetření přijímá DÚM jedince ze stejných důvodů 

jako dětský diagnostický ústav. Diagnostický ústav pro mládež přijímá mladistvé, kteří 

ukončili povinnou školní docházku až do 18 let, výjimečně 19 let (Pipeková, 1998). 

Poslání a úkoly DÚM jsou totožné s DDÚ. DÚM rozmisťuje mladistvé do 

příslušných typů speciálních výchovných zařízení, vede evidenci mládeže umístěné 

v jednotlivých výchovných zařízeních z obvodu své působnosti a evidenci volných míst 

v zařízeních. V záchytném pracovišti přijímá k přechodnému pobytu mladistvé zadržené na 

útěku z jiných školských zařízení pro mládež pro výkon ústavní a ochranné výchovy 

(Pipeková, 1998). 

4-2.2 Střediska výchovné péče pro děti a mládež 

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

školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních § 17 

uvádí: 

„Středisko poskytuje všestrannou preventivní speciálně pedagogickou péči a 

Psychologickou pomoc dětem s rizikem či s projevy poruch chování a negativních jevů v 

sociálním vývoji a dětem propuštěným z ústavní výchovy při jejich integraci do 

společnosti. Tato péče je zaměřena na odstranění či zmírnění již vzniklých poruch chování 
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a na prevenci vzniku dalších vážnějších výchovných poruch a negativních jevů v sociálním 

vývoji dětí, pokud u nich nenastal důvod k nařízení ústavní výchovy nebo uložení 

ochranné výchovy. 

Středisko poskytuje konzultace, odborné informace a pomoc osobám odpovědným 

za výchovu, pedagogickým pracovníkům předškolních zařízení, škol a školských zařízení v 

oblasti výchovy a vzdělávání dětí s rizikem či s projevy poruch chování a negativních jevů 

v sociálním vývoji a při jejich integraci do společnosti. 

Středisko může poskytovat své služby i za úplatu" (zákon č. 109/2002 Sb.). 

Jeho cílem je zachytit první signály problémů či potíží v procesu psychického 

vývoje jedince, poskytnout mu radu nebo systematickou péči a tím předejít vážným 

problémům, jakými jsou kriminalita, toxikomanie, psychické poruchy aj. (Vocilka, 1996), 

Střediska plní ve vztahu k rodině pouze podpůrnou funkci a rodiče zůstávají za 

výchovu i nadále plně zodpovědní. Hlavním předpokladem pravidelné docházky dítěte do 

střediska je svobodné rozhodnutí klientů, ochota rodičů ke spolupráci a jejich snaha o 

zlepšení výchovných podmínek a vztahů v rodině (Vocilka, 1996). Musím poznamenat, že 

ono svobodné rozhodnutí klientů je pouze formálním vyjádřením. Dospívajícím je tento 

pobyt nabídnut většinou pod nějakou podmínkou (např. vystavení předběžného opatření 

např.). Takže jsou svým způsobem do tohoto rozhodnutí vtlačeni. Nicméně dostávají tím 

někdy poslední šanci před umístěním do zařízení pro výkon ústavní výchovy. 

Střediska mohou vznikat jednak jako typy speciálních výchovných zařízení 

poskytujících ambulantní výchovnou a poradenskou péči, internátní výchovnou péči, 

event. jako zařízení kombinovaná. Zároveň mohou být soukromými institucemi, 

samostatnými státními speciálními školskými zařízeními nebo detašovanými pracovišti již 

existujících speciálních výchovných zařízení (např. diagnostických a výchovných ústavů) 

(Vocilka, 1996). 
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4.3 Příklad péče o jedince v ohrožení v zahraničí 

Pro srovnání institucionální péče v zahraničí jsem vybrala péči v Rakousku, která 

se od našich poměrů v něčem liší a velmi zajímavá. Rakousko patří mezi hospodářsky 

vyspělé země a tudíž se jeho systém mohl vyvíjet směrem, který je níže nastíněn. 

Rakousko - model institucionální péče spolkové země Salzbursko 

Organizační uspořádání a právní rámec: 

Za výkon sociálně-právní ochrany dětí a fungování zařízení institucionální péče o 

ohrožené děti přebírá politickou a morální odpovědnost Spolkové ministerstvo sociálního 

zabezpečení, generací a ochrany spotřebitele. Mezi nejdůležitější právní předpisy na 

spolkové úrovni patří Jugendwohlfahrtsgesetz (BGB1. Nr. 161/1989). Jednotlivé otázky 

upravují spolkové země, které vydávají zemské zákony. 

Ve spolkové zemi Salzbursko již mnoho let neexistují dětské domovy o velké 

kapacitě míst pro ohrožené děti, jak je známe u nás. Při bližší analýze salzburského 

systému můžeme konstatovat, že se jedná o zemi s velmi moderní koncepcí péče o 

ohrožené děti. 

Úřady péče o mládež rozhodly již v 70. letech 20. stol. o potřebě vytvoření 

„menších jednotek" Gedná se zejména o rodinné bytové skupiny jako náhradní péči 

rodinného typu, ale též o SOS dětské vesničky a další). Klasické dětské domovy v 

některých spolkových zemích Rakouska ještě existují a potřebuje-li např. spolková země 

Salzbursko, která tyto domovy již nemá, umístit přechodně dítě do takového zařízení, musí 

využít služeb jiné spolkové země. Mezi formy náhradní péče o dítě institucionálního typu 

patří zejména péče o děti v sociálně-pedagogických zařízeních pro děti, dále také péče 

v bytech, ve kterých je poskytována ambulantní péče a také krizová zařízení pro 

nezletilé. 

Do sociálně-pedagogického zařízení jsou přijímány děti a mladiství tehdy, pokud 

bylo soudně nařízeno výchovné opatření. Lze sem však dítě přijmout i na dobrovolný 

pobyt. Konkrétní zařízení si však nemůže vybrat dítě či jeho rodina sama, o umístění 

rozhoduje úřad péče o dítě. Nicméně i v tomto rozhodování se musí uplatnit výše 
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naznačené zásady spolupráce s rodinou, aby se dítě mohlo co nejdříve vrátit zpět domů, 

čímž by měla být hypotetická hrozba svévole ze strany úřadu minimalizována. 

Při přijetí dítěte do zařízení se vypracovávají plány pomoci, které slouží rozpoznání 

potřeb dítěte a jejich cílenému a konstruktivnímu naplňování. Tyto plány jsou každých 6 

měsíců přezkoumávány a je kontrolováno jejich plnění. 

Sociálně-pedagouické zařízení pro děti dělí na: 

• bytové komunity („Wohngemeinschaften"), 

• chráněné bydlení nebo také chráněné bydlení pro jednotlivce („Betreutes Wohnen"; 

„Selbständig Wohnen=SEWO"), 
• SOS-dětské vesničky. 

Bytové komunity přijímají děti ve věku od 6 do 13 let. Bytové komunity pro 

mladistvé přijímají mladistvé ve věku od 12 do 18 let. V bytových komunitách mají 

mladiství převážně k dispozici jednolůžkové pokoje. V rámci chráněného bydlení je 

poskytována péče mladistvým ve věku 15 až 18 let. V případě potřeby lze péči poskytnout 

mladistvým až do 21 let. U chráněného bydlení jsou zpravidla najímány garsoniéry. 

V sociálně-pedagogických zařízeních žije maximálně 8 dětí nebo mladých lidí 

(o něž se má starat minimálně 6 pracovníků různé specializace), jejichž rodiče nebyli 

schopni plnit dostatečně rodičovské povinnosti, dále děti či mladiství, kteří byli vystaveni 

násilí nebo zneužívání a dále ty, které potřebují podporu k sociálnímu či pracovnímu 

začlenění do společnosti. 

Tato zařízení si kladou za cíl poskytnout mladým lidem služby a zázemí, které by 

jim pomohly připravit se na samostatný život. Jedná se o doplněk k nabídce péče o děti a 

mládež v pěstounských rodinách. Cílem zařízení je zmírnění vztahových a socializačních 

deficitů, pomoc při zvládání požadavků každodenního života v závislosti na věku dítěte, 

sociální integrace a návrat dítěte do původní rodiny, zmírnění krizové situace, vedení k 

samostatnosti a vlastní zodpovědnosti, stabilizace mladého člověka po psychické i sociální 

stránce, podpora při plnění školních i pracovních povinností. 

Zařízení poskytují 24hodinovou péči se stálými pečovateli. Nabízejí zejména tyto 

služby: možnost bydlení s plným zaopatřením, pomoc při plnění každodenních povinností, 

pomoc při překonání zkušeností s násilím a zneužíváním, intenzivní psychosociální práce 

s dětmi spojená s kontinuálním zapojením rodičů, příprava na samostatný život. Koncepce 

náhradní péče institucionálního typu se během času osvědčila. U dětí a mladistvých se dbá 
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Zásadní rozdíl spočívá v tom, že v Salzbursku byly zrušeny velké dětské domovy. 

Jak je ale patrné, tyto dětské domovy jim pak někdy chybí, a proto využívají místa právě 

v takových dětských domovech v jiných spolkových zemích. 
Z pohledu ekonomické vyspělosti Rakouska se dá předpokládat, že materiální 

zázemí bude v těchto zařízeních lépe zajištěno než u nás. Vzhledem k tomu, že v České 

republice dochází k neustálému zvyšování standardu díky postupným rekonstrukcím 

zařízení pro výkon ústavní výchovy, může být i tato oblast srovnatelná. 
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na to, aby počet pečovatelů na jedno dítě umožňoval intenzivní s o c i á l n ě - p e d a g o g i c k o u 

práci s každým jednotlivcem. 

Pro pedagogické účely jsou stanoveny požadavky, které spočívají v maximálním 

počtu dětí v zařízeních. Maximální počet míst v chráněných bytech je 8 a v bytech 

nabízejících ambulantní péče o nezletilé 3. V krizových zařízeních může být zřízeno 4 až 

8 míst pro nezletilé. V jedné budově se smí nacházet pouze jedno zařízení pro děti, druhé 

zařízení je přípustné, pokud to neodporuje sociálně-pedagogickému cíli. Mezi věcné 

požadavky týkající se polohy, velikosti a vybavení, patří požadavek na sociální strukturu 

okolí, které nesmí škodit výchovnému cíli zařízení a jež má být lehce dosažitelné 

veřejnými prostředky. 

V zařízeních smí pracovat jen odborníci s potřebnými osobními předpoklady. Jedná 

se o osoby s ukončeným vzděláním v oblasti sociální pedagogiky, pedagogiky, 

psychologie, psychoterapie, psychologie zdraví. Jako pedagogický vedoucí právnické 

osoby, která provozuje zařízení, může pracovat osoba, která ve výše uvedeném oboru 

absolvovala nejméně pětiletou nepřetržitou praxi. 

Zřizovateli a poskytovateli služeb v zařízeních pro děti a mládež je 6 právnických 

osob, kterým bylo uděleno povolení zemské vlády. Náklady hradí dítě, mladistvý, osoby 

povinné výživou. Částka je stanovena podle principu přiměřenosti. Náklady, které nejsou 

pokryty, přebírá ze 40 % země Salzburg a z 60 % obec. 

Motivem k tomuto jednání byl názor, že: „ Velké ústavy měly tu nevýhodu, že v nich děti 
vyrůstaly jako v ghettu. Potřeby dětí byly málo zohledňovány. Výchova a péče ve velkých 
dětských domovech děti nepřipravovala na samostatný život. Školní docházku a učení 
absolvovaly ústavní děti v rámci ústavu - daleko od normálního všedního dne. Na sociálně 
deviantní chování se reagovalo ještě většími sankcemi. Uzavřené skupiny měly potlačovat 
tendence k útěkům. Dosahované úspěchy byly nepatrné. " 
(http://www.poradna-prava cz/publikace.htm, 2006). 

Pokud porovnám systém péče v Salzbursku a u nás, musím nutně dojít k závěru, že 

náš systém péče o děti v ohrožení je v něčem podobný. Výše zmíněné SOS vesničky a 

rodinné bytové skupiny jsou u nás také vytvořeny. Dětské domovy rodinného typu u nás 

Převažují, počty dětí na skupinách (výchovných a rodinných) a věkové rozdělení jsou 

obdobné. Ambulantní péče je u nás provozována zejména ve střediscích výchovné péče 

Pro děti a mládež. 
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PRAKTICKÁ ČÁST 

Praktická část je založena na výzkumném šetření, které je zaměřeno na děti 

umístěné do diagnostického ústavu v kalendářním roce 1991 a 2006. Výzkumné šetření 

jsem prováděla v Dětském diagnostickém ústavu v Praze 4. Jako výzkumnou metodu 

j( jsem použila studium dokumentů. Rovněž jsem využila poznatky získané při konzultacích 

s odbornými pracovníky (především s psycholožkami, sociálními pracovnicemi a 

ředitelem) tohoto diagnostického ústavu a vlastních zkušeností z přímé vychovatelské 

práce s dětmi v tomto zařízení. 

5. Řešený problém a design výzkumu 

Sledováním daného problému, tedy změn v umisťování dětí do diagnostického 

ústavu, jsem se rozhodla zabývat zejména proto, že občas přemýšlím nad tím, jak se děti 

umisťované do tohoto zařízení mění. V Dětském diagnostickém ústavu v Praze (dále jen 

DDÚ) pracuji jako vychovatelka již jedenáctý rok. A tak se prostě občas vracím zpět 

v čase a přemítám o tom, jak se mění chování dětí v zařízení i doma vůči rodičům. Zda se 

některé patologické jevy neobjevují u mladších dětí než předtím, nebo se některé jevy 

téměř vůbec nevyskytují. Jak se mění samotný chod zařízení, jak se měníme my sami. 

Záměrem výzkumného šetření bylo zjistit ve dvou skupinách dětí označených jako 

91 (rok 1991) a 06 (rok 2006) zejména shody a rozdíly v důvodech jejich umisťování do 

DDÚ, charakteristikách jejich rodinného zázemí (rodiče, sourozenci, výchova), počtech 

dětí v těchto skupinách. Obě skupiny jsou tedy tvořeny dětmi umístěnými na diagnostický 

Pobyt do DDÚ v Praze. 
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Sledovaný problém 

Sledovaný problém vychází ze souboru dětí, které absolvovaly diagnostický 

pobyt v Dětském diagnostickém ústavu v Praze 4 (U Michelského lesa 222). U těchto dětí 

jsem sledovala zejména výskyt problematického chování, které bylo hlavním impulsem 

pro umístění dítěte do DDÚ, typ rodiny, ve které dítě žije a která může být jednou z příčin 

umístění dítěte do DDÚ, dále jsem se zaměřila na výskyt patologických jevů v rodině a 

sledování poruch chování v různých věkových skupinách umisťovaných dětí vdaných 

letech. Obě skupiny (91 a 06) se pokouším vzájemně porovnat a najít případné shody a 

rozdíly v dané problematice výzkumného šetření. 

Dětský diagnostický ústav je školské výchovné zařízení internátního typu, které 

komplexně z hlediska psychologického a pedagogického vyšetřuje děti a mládež ve věku 

1 od 3 let do ukončení povinné školní docházky. Děti zde navštěvují základní nebo základní 

praktickou školu. Děti jsou do tohoto diagnostického ústavu přijímány na základě soudního 

nařízení o ústavní nebo ochranné výchově, nebo rozhodnutí soudu o vydání předběžného 

opatření, nebo na tzv. dobrovolný pobyt, kdy o jejich umístění požádali rodiče či zákonní 

zástupci. V Dětském diagnostickém ústavu v Praze 4 je dobrovolným pobytům průběžně 

věnováno asi 10% kapacity zařízení, zbylá kapacita je naplněna dětmi s již nařízeným 

soudním rozhodnutím. 

Výzkumným šetřením se snažím zjistit, zda mezi skupinami 91 a 06 jsou nějaké 
rozdíly, ať již v podobě různých typů poruch chování, nebo z hlediska typů rodin, ve 

kterých děti vyrůstají. Zjišťuji zda z pohledu časového a tedy i společenského vývoje 

dochází v této problematice k nějakým změnám. Dále jsem se snažila zmapovat formy 

Poruch chování u dětí, jež byly důvodem jejich umístění, případně jiné důvody umístění 

dětí do DDÚ a charakterizovat rodinné zázemí těchto dětí. 

Hlavní sledovaná otázka je: Jaké jsou shody a rozdíly ve skupinách umisťovaných dětí 

do DDÚ v Praze v roce 1991 a 2006? 

Také mě zajímaly níže uvedené podotázky, ve kterých jsem se snažila zmapovat 

Ývýchovný styl rodin dětí ze zkoumaného vzorku, typy poruch chování vyskytujících se u 

lAtí z hlediska věkových skupin, a soustředila jsem se na možné rozdíly v projevech 

Chlapců a dívek. 
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Další sledované otázky: 

1. Jaké jsou hlavní důvody umístění dětí do DDÚ? 

2. Jaké je rodinné prostředí dětí ze zkoumaného vzorku? 

3. Jaké jsou rozdíly v poruchách chování z hlediska pohlaví a věku ? 

Těmito podotázkami jsem chtěla dokreslit celkový pohled na problematiku dětí 

umisťovaných do školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy. 

5.1 Použité metody 

K výzkumnému šetření jsem jako metodu použila studium dokumentů a dále jsem 

využila k upřesnění poznatků o dané problematice odborných konzultací s psycholožkami, 

pedagogy, sociálními pracovnicemi a ředitelem ústavu. Využila jsem také data z 

knihy evidence dětí, kterou vedou sociální pracovnice. 

Studium dokumentů je technika, jejíž podstatou je sledování, rozbor a významová 

interpretace dokumentů různého druhu, které vznikly jako přirozený výsledek 
1 'A" k C* n t-uwh +U — / / ' společenských procesů a o těchto procesech vypovídají. - r 1 

Ve svém šetření jsem použila studium dokumentů právě proto, že data výzkumného 

šetření jsem sbírala hlavně z osobních spisů dětí, do nichž se vřazuje i závěrečná zpráva o 

Pobytu dítěte v zařízení. Technika je obzvláště vhodná kvůli možnosti analyzovat delší 

časové období a lze s ní sledovat i procesy uplynulé ještě před započetím výzkumu. Touto 

metodou jsem převáděla textové informace na kvantitativní ukazatele. 

(7) 7 

Postup šetření 

V roce 2006 jsem si nejdříve promyslela téma, kterému jsem se chtěla věnovat a 

^anovila jsem si důležité body, které bych u dětí chtěla sledovat a zjakého hlediska. 

^e jdříve jsem zvolila co možná nejaktuálnější uplynulý rok ke sledování, což byl rok 

2006, a poté jsem vybrala rok 1991. Mezi oběma skupinami je 151etý odstup, který mi 

51 



přišel dostatečný k tomu, aby se mohly projevit případné rozdíly mezi skupinami 

z hlediska společenských změn probíhajících našem státě. 

Samotný výzkum jsem začala v lednu 2007 v DDÚ, kde pracuji jako vychovatelka. 

Z archivu jsem si vybrala kompletní dokumentace dětí umístěných v daných letech, které 

jsem začala zpracovávat. Ze spisů dětí jsem sbírala důležité informace o jejich pobytu 

v DDÚ. o rodinách a rodičích a zejména o důvodech jejich umístění. 

Nejdříve jsem zpracovala údaje o skupině dětí z roku 1991 a potom jsem věnovala 

pozornost skupině z roku 2006. Údaje o obou skupinách jsem roztřídila podle 

problematiky a pak je na základě získaných informací porovnávala. 

5.3 Pasport vzorku 

Výzkumné šetření probíhalo v Dětském diagnostickém ústavu v Praze 4 (dále jen 

DDÚ). DDÚ je školské zařízení náhradní výchovy pro děti ve věku od 3 let do ukončení 

povinné školní docházky. Je to koedukované, internátní, výchovné zařízení. Do DDÚ jsou 

přijímány děti s nejrůznějšími problémy - poruchy chování (např. útěky z domova, 

absence ve škole, zneužívání návykových látek), zanedbávané, týrané nebo zneužívané děti 

apod. ke komplexnímu vyšetření, které by nemělo být delší než dva měsíce. 

Výzkumný vzorek tvoří dvě skupiny dětí (skupina 91 a 06) umístěných na různé 

typy diagnostických pobytů do DDÚ v Praze, u kterých se projevily různé formy 

poruchového chování, nebo byly umístěny kvůli nutnosti vyřešit krizi v rodině (bydlení, 

rozvod rodičů apod.). 

Sledovaný soubor tvoří celkem 230 dětí, z toho 74 dívek a 156 chlapců, které 

byly umístěny do diagnostického ústavu v kalendářním roce 1991 a 2006, vždy od ledna 

daného roku do prosince téhož roku. Celý zkoumaný vzorek je rozdělen na dvě skupiny 

podle roku umístění. Přehled o počtu dětí v jednotlivých letech a o typech diagnostických 

pobytů přinášejí níže uvedené tabulky č.l a č.2. 
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Tabulka č.l: Rozdělení poětu dětí v obou sledovaných skupinách podle pohlaví 

Počet dětí umíst 
sledovanýc 

ěných v DDÚ ve 
obdobích 

r.1991 r.2006 Absolutní 
počet % 

D í v k y 38 36 74 32,0 
Chlapci 80 76 156 68,0 
Celkem 118 112 230 100% 

Tab. č.l udává přehled o počtech dětí v obou sledovaných skupinách. Z následující 

tabulky vyplývá, že v obou skupinách je počet dívek a chlapců rovnoměrně zastoupen. 

Chlapců je umisťováno mnohem více než dívek. Nižší počet dívek je částečně dán 

kapacitními možnostmi DDÚ - jednu skupinu tvoří dívky a dvě skupiny jsou chlapecké. 

Tabulka ě. 2: Početní zastoupení dětí z hlediska druhu diagnostického pobytu 

(absolutních hodnotách a v %) 

q, a-

Význam použitých zkratek: 
DDP - dobrovolný diagnostický 

pobyt 
PO - pobyt na základě vydání 

předběžného opatření 
ÚV - pobyt na základě 

soudního rozhodnutí o 
ústavní výchově 

OV - ochranná výchova 

Tab.č.2 přináší informaci o tom, kolik dětí bylo umístěno na daný typ 

diagnostického pobytu. V diagnostických ústavech se mnohem častěji setkáváme se 

svěřenci s nařízeným soudním rozhodnutím o ústavní péči. 

V DDÚ v Praze je průběžně věnováno dobrovolným pobytům asi 10% kapacity 

zařízení. Z tabulky č.2 je evidentní, že v roce 1991 toho bylo plně využito. Nejvíce jsou na 

diagnostické pobyty přijímány děti se soudně vydaným předběžným opatřením. 

Během obou sledovaných let bylo celkem realizováno 230 diagnostických pobytů. 

Druh 
diagnostického 
pobytu 

Rok 1991 Rok 2006 Absolutní 
počet % 

DDP 57 12 69 30,0 
PO 48 76 124 53,9 
u v 12 24 36 15,7 
OV 1 0 1 0,4 
Celkem 118 112 230 100% 
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Skupinu 91 tvoří děti umístěné na diagnostický pobyt od ledna do prosince roku 

1991. Počet dětí v této skupině tvoří 38 dívek a 80 chlapců, celkem tedy 118 dětí. Věk 

dětí se pohybuje v rozmezí od 4 do 16 let. Děti, které v té době navštěvovaly základní 

školu je 59, zvláštní školu 56 dětí, pomocnou školu 2 a do mateřské školy v té době 

chodilo jedno dítě (viz tabulka č.3). Děti pocházely především z Prahy, pouze 4 měly 

bydliště mimo Prahu. 

Tabulka č.3: Počty dětí ve skupině 91 podle typu navštěvované školy 

Význam zkratek: 

ZŠ - základní škola 

ZvŠ - zvláštní škola 

PŠ - pomocná škola 

MŠ - mateřská škola 

Rok 1991 

Typ školy/počet abs.počct % 

ZŠ 59 50 

ZvŠ 56 47,5 

PŠ 2 1,7 

MS 1 0,8 

CELKEM 118 100% 

Skupinu 06 tvoří děti umístěné na diagnostický pobyt od ledna do prosince roku 

2006. Počet dětí v této skupině tvoří 36 dívek a 76 chlapců, celkem tedy 112 dětí. Věk dětí 

v této skupině se pohybuje v rozmezí od 6 do 17 let. Počet dětí, které navštěvovaly 

základní školuje 65, speciální základní školy 12 (z toho 5 žáků s p e c i á l n í školu pro děti 

s poruchami chování) a základní školu praktickou 28, základní školu speciální 6, do 

mateřské školy v té době nechodilo žádné dítě, u 2 dětí nebyl znám typ ani ročník školy 

(viz tabulka č.4). 

T a b u l k a č .4 : P o č t y d ě t í v e s k u p i n ě 0 6 p o d l e t y p u n a v š t ě v o v a n é š k o l y 

Význam zkratek: 
ZŠ - základní škola 
Spec.ZŠ - škola, která je pro děti se speciálními 

potřebami (např. pro děti s poruchami 
chování) 

ZS praktická - pro děti s dřívějším názvem 
„zvláštní škola" 

ZS speciální - dřívější pomocná škola 
Neuveden - nebylo možné zjistit, jaký typ školy 

děti navštěvovaly 

Rok 2006 

Typ školy / poěet abs. počet % 
ZS 65 58,0 

Speciální školy 12 10,7 
ZS praktická 27 24,1 

ZS spec. 6 5,4 
MS 0 0 

Neuveden 2 1,8 
CELKEM 112 100% 
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Vzhledem k tomu, že ve školství došlo k úpravám a změnám v názvech daných 

škol a v roce 2006 již měli žáci možnost navštěvovat školy nebo třídy uzpůsobené jejich 

potřebám (speciální školy a třídy), je patrná větší rozmanitost v typech škol v roce 2006, 

které děti navštěvovaly. Z tabulek je ale evidentní, že nejvíce dětí v obou sledovaných 

skupinách navštěvovalo základní školu. Dále pak můžeme sledovat úbytek dětí 

umisťovaných ze základních škol praktických (zvláštní školy). 

6. Prezentace dat a jejich popis 

Materiál k výzkumu byl pořízen zejména ze studia dokumentace dětí a z výpovědí 

odborných pracovníků. Z rozhovorů s dospělými (sociálními pracovnicemi, psychology, 

vychovateli...) a z dokumentace jsem získala také informace o rodinné situaci dětí, výskytu 

problémového chování, kvůli němuž byly děti do DDÚ umístěny a jejich chování během 

pobytu. 

Výsledky výzkumného šetření byly zpracovány převážně do tabulek, které ukazují 

kvantitativní hodnoty některých sledovaných jevů. Některé údaje byly znázorněny také 

graficky (viz přílohy). 

SKUPINA 91 - rok 1991 

Skupinu 91 tvoří děti umístěné na pobyt do DDÚ od ledna do prosince roku 1991. 

Skupinu tvoří celkem 118 dětí ve věkovém rozmezí od 4 do 16 let, z toho bylo 38 dívek a 

80 chlapců. Ve skupině byly čtyři sourozenecké dvojice. Téměř všechny děti z této 

skupiny měly trvalé bydliště v Praze, pouze 4 byly z jiného kraje (z toho 2 děti měly 

přechodné bydliště v mimopražském dětském domově, ale původní trvalé bydliště taktéž 

v Praze). 

V roce 1991 bylo 57 dětí umístěno do DDÚ na dobrovolný pobyt (dále jen DDP), 

přičemž 4 z toho byly změněny během pobytu dítěte v DDU na předběžná opatření a 1 na 

ústavní výchovu. Dětí s předběžným opatřením (dálen jen PO) nastoupilo 48, s nařízenou 

ústavní výchovou (dále jen ÚV) 12 a jedno s výchovou ochrannou (dále jen OV). V tom 

samém roce opakovalo diagnostický pobyt 6 dětí. Po prvním tzv. „dobrovolném" pobytu 
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nenastalo u dítěte zlepšení situace, proto byl druhý pobyt již nařízený soudem na základě 

předběžného opatření. 

Děti s opakovaným pobytem jsou započítávány dvakrát ve všech sledovaných oblastech, 

neboť problémy, se kterými děti původně přišly, nabyly při druhém pobytu často 

závažnějšího charakteru. 

SKUPINA 06 - rok 2006 

Skupinu 06 tvoří děti umístěné na pobyt do DDÚ od ledna do prosince roku 2006. 

Skupinu tvoří celkem 112 dětí ve věkovém rozmezí od 6 do 17 let, z toho bylo 36 dívek a 

76 chlapců. Ve skupině bylo sedm sourozeneckých dvojic a jedna trojice. Většina dětí 

z této skupiny, tj. 83, měla trvalé bydliště v Praze, 29 dětí bylo z blízkého nebo vzdáleného 

okolí Prahy (z toho 6 dětí mělo bydliště v mimopražském dětském domově). 

V roce 2006 bylo 12 dětí umístěno do DDÚ na dobrovolný pobyt, dětí 

s předběžným opatřením nastoupilo 77, přičemž dvěma dětem bylo PO během pobytu 

změněno na ÚV, s nařízenou ústavní výchovou 22 dětí a ochranná výchova nebyla v tomto 

roce uložena žádnému dítěti. V tom samém roce opakovaly diagnostický pobyt 4 děti, u 

nichž byl první pobyt tzv. „dobrovolný" a druhý již nařízený soudem na základě 

předběžného opatření. 

Také u této skupiny byly děti s opakovaným pobytem započítávány dvakrát ve všech 

sledovaných oblastech. 

1) Prezentace dat k 1. sledované otázce - Důvody umístění dětí do DDÚ 

Skupina 91: 

Důvody umístění dětí tvoří široká škála projevů problémového chování samotných 

dětí, ale patří sem také důvody, které vyplývají z tíživé rodinné situace. U dětí se objevily 

tyto důvody umístění: tzv. sociální kauza (rodina se ocitla bez adekvátního bydlení, nebo 

došlo k zanedbání péče či týrání dítěte), lhaní, nerespektování autority rodičů či učitele, 

záškoláctví, útěky z domova, konfliktní a agresivní jednání, drobné krádeže, toulky, parta, 

zneužívání drog a alkoholu, trestná činnost. U naprosté většiny dětí se vyskytuje současně 

více forem poruch chování či problémového chování. 
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Skupina 06: 

Také u této skupiny tvoří důvody umístění dětí široká škála projevů problémového 
chování. U dětí se objevily téměř stejné důvody pro jejich umístění jako ve skupině 91: 

tzv. sociální kauza (rodina se ocitla bez bydlení, zanedbání péče, týrání dítěte), lhaní, 

nerespektování autority rodičů či učitele, záškoláctví, útěky z domova, konfliktní a 

agresivní jednání, šikana, drobné krádeže, toulky, parta, zneužívání drog a alkoholu, 

trestná činnost a předčasné zahájení sexuálního života. U naprosté většiny dětí se vyskytuje 

současně více forem poruch chování či problémového chování. 

Přehled a četnost výskytu všech důvodů pro umístění dětí do DDÚ pro skupiny 91 i 06 

uvádí následující tabulka č.5. 

Tabulka č. 5: Přehled četnosti důvodů pro umístění dětí do DDÚ pro skupinu 91 i 06 

DŮVODY UMÍSTĚNÍ 

r.1991 
N=118 

r.2006 
N=112 

Celkem 
(N=230) DŮVODY UMÍSTĚNÍ 

Abs. % Abs. % Abs. 
čet. % 

Zanedbání péče, zneužívání, 
tvrání 

14 11,9 12 10,7 26 11,3 

Rodina bez bydlení - - 13 11,6 13 5,7 

Agresivní chování, konflikty, 
šikana 

32 27,1 27 24,1 59 25,6 

Lhaní ,podvody 5 4,2 3 2,7 8 3,5 

Prostá krádež 28 23,7 26 23,2 54 23,5 

Nerespektování autorit 29 24,6 54 48,2 83 36,1 

Záškoláctví 68 57,6 51 45,5 119 51,7 

Toulky 25 21,2 20 17,9 45 19,6 

Útěky z domova 34 28,8 34 30,3 68 29,6 

Parta 25 21,2 35 31,2 60 26,1 

Předčasný sexuální život - - 7 6,2 7 3,0 

Drogy, alkohol 4 3,4 23 20,5 27 11,7 

Trestná činnost 32 28,6 10 8,9 42 18,3 

Z tabulky č.5 je patrné, že nejvíce ve sledovaném souboru se vyskytuje záškoláctví 

u dětí - až 51,7%, nezanedbatelné je také procento nerespektování autorit (ať již doma 
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nebo ve škole - 36,1%), útěků z domova (29,6%), agresivního a konfliktního chování 

(25,6%), účast v tzv. závadové partě (26,1%) a drobné krádeže (23,5%). 

Ve skupině 91 je pak opravdu výrazné zastoupení záškoláctví (57,6%), útěky 

z domova a trestná činnost téměř 29%, agresivní chování 27% a nerespektování autorit 

25%. 

Ve skupině 06 se vyskytuje záškoláctví také poměrně ve vysokém procentu 45,5%, 

ale nejvíce se objevuje nerespektování autorit 48,2%. Účast v závadové partě se vyskytuje 

ve 31,2% dětí, útěky z domova u 30,3% dětí, na dalších místech jsou pak agresivní chování 

a drobné krádeže, které se pohybují okolo 24%. Pouze ve skupině 06 se objevují jako 

důvody pro umístění rodina, která přišla o bydlení a zahájení předčasného sexuálního 

života, ve skupině 91 nebyly tyto důvody zjištěny. 

2) Prezentace dat ke 2. sledované otázce: Charakteristika rodin dětí 

Skupina 91: 

Z celkového počtu 118 dětí žilo v úplné rodině 28% dětí, v neúplné pouze 

s matkou 24,6% dětí, v neúplné pouze s otcem 4,2% dětí, v doplněné rodině s vlastní 

matkou a jejím partnerem 26,3% dětí, doplněné s vlastním otcem a jeho partnerkou 7,6% 
dětí a v náhradní 9,3% dětí. 

Počty dětí v rodinách se pohybovaly od jednoho dítěte do deseti dětí v rodině. 

Nejvíce bylo rodin se dvěma dětmi 37, ve 20 rodinách byly tři děti, v 18 rodinách čtyři 

děti, v 16 rodinách pouze jedno dítě, ve 20 rodinách pak pět dětí a více. U jednoho dítěte 

nebylo možné zjistit počet sourozenců. Šest dětí s opakovaným pobytem je v tomto případě 

započítáno pouze jednou. 

Z romských rodin v této skupině pocházelo 30 dětí, z toho byl jeden sourozenecký 

pár. Dvě romské děti žily před umístěním do DDÚ v dětském domově pro nefunkčnost 

původní rodiny, jedno romské dítě bylo adoptované. U jednoho dítěte byla romského 

původu pouze vlastní matka. 

V rodinách byly patrné různé typy výchovných postojů: protektivní výchova (s 

Prvky rozmazlování, ochranitelství), zanedbávající výchova (nezájem rodičů, slabá 

sociokulturní úroveň, nepodnětné prostředí), nejednotné vedení, slabá výchova 

s nedůsledným přístupem, výchovné vedení trestající, ale i výchova, která nejevila známek 
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zásadního pochybení ve vedení dítěte. Typy výchovných postojů jsou níže uvedeny 

v tabulce č.6a), jak se vyskytovaly u typů rodin skupiny 91. 

Tabulka č. 6 a) : Typologie rodin skupiny 91 

Rodičovské 
postoje 

Typ rodin ' 

Zanedbá-
vající 

Slabá 
Pro-

tektivní 
Nejednot 

-ná Trestající Vysoké 
nároky 

Bezpro-
blémová 

Celkem 
abs. (%) 

Ú P L N Á 17 7 - 3 - - V 33 
(28,0%) 

N E Ú P L N Á 
S M A T K O U 

11 9 7 - - 2 -
29 

(24,6%) 

N E Ú P L N Á 
S O T C E M 

3 1 1 - - - -
5 

(4,2%) 

DOPLNĚNÁ 
S VLASTNÍ 
MATKOU 

11 12 3 3 1 - 1 31 
(26,3%) 

DOPLNĚNÁ 
S VLASTNÍM 
OTCEM 

7 1 - - 1 - -
9 

(7,6%) 

N Á H R A D N Í 2 4 - - - 1 4 11 
(9,3%) 

C E L K E M 
51 

(43,2%) 
34 

(29,0%) 
11 

(9,3%) 
6 

(5,0%) 
2 

(1,7%) 
3 

(2,5%) 
11 

(9,3%) 
118 

(100%) 

U skupiny 91 je nejvíce zastoupena výchova zanedbávající (až ve 43% rodin) a 

slabé vedení (29%). Méně jsou zastoupeny výchova protektivní a bezproblémová (kolem 

10%). 

V rodině úplné se vyskytly dva případy, kdy rodiče jsou rozvedeni, ale stále žijí ve 

s p o l e č n é domácnosti, v jednom případě byli rodiče v rozvodovém řízení a v jednom 

případě se během pobytu dítěte zjistilo, že rodiče kvůli častým konfliktům spolu občas ve 

s p o l e č n é domácnosti nežijí. I tyto rodiny byly tedy započítány do skupiny „úplná rodina". 

U neúplných rodin se nejčastěji objevovalo výchovné zanedbání 17x, slabé vedení 

s nedůsledností 7x, dobré vztahy v rodině 6x, nejednotná výchova 3x. 

V neúplných rodinách, kdy má v péči dítě matka, jsou rodiče dítěte ve 25 případech 

r o z v e d e n i nebo rozejiti, ve 4 případech otec dítěte zemřel. U čtyř matek bylo zjištěno, že 

často střídají partnery. Výchova matek je zanedbávající l lx , slabá 9x, protektivní 7x a 

2xs vysokými nároky. 
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V neúplných rodinách, kdy má v péči dítě otec, jsou 2 případy, kdy matka zemřela. 

Rozvedený otec se vyskytuje třikrát. Výchova v těchto rodinách je spíše zanedbávající 3x, 

protektivní a slabá výchova se vyskytuje lx. 

V rodině doplněné novým partnerem matky je naprostá většina vlastních rodičů dětí 

rozvedená a pouze v jednom případě rozejiti (nebyli v manželském svazku), ve dvou 

případech vlastní otec zemřel. Matka je v 19 případech za nového partnera provdána, 

v ostatních 12 případech sním žije v partnerském vztahu. Z výchovných stylů převládá 

výchovná zanedbanost 1 lx, slabé vedení 12x, nejednotné vedení 3x, trestající výchova ze 

strany nevlastního otce lx, protektivní přístup 3x, kladné vazby v rodině lx. 

V rodině doplněné, kdy dítě žije s vlastním otcem a jeho novou partnerkou, je osm 

případů, kdy se vlastní rodiče rozešli nebo byli rozvedeni a v jednom případě vlastní matka 

dítěte zemřela. Ve většině případů je otec s novou partnerkou ženatý, ve zbylých případech 

udržuje družský nebo partnerský vztah. U těchto rodin se 7x vyskytlo výchovné zanedbání, 

lx trestající výchova otcem a lx slabé vedení spojené se špatným sžíváním dítěte na nové 

prostředí v rodině. 

Typy náhradní rodinné péče u této skupiny jsou: pěstounská péče babičky 4x, 

pěstounská péče nevlastních rodičů lx, určení opatrovníků (rodinní příslušníci) 2x, 

adopce 2x a umístění v dětském domově 2x. Vlastní rodiče dětí nejeví zájem, jsou 

zbaveni rodičovské odpovědnosti nebo se o děti špatně starali. V obou případech 

opatrovnictví se jednalo o děti, jejichž vlastní rodiče zemřeli. Ve výchově babiček je patrná 

slabá výchova a emotivní přístup k dětem 4x, u adoptivní péče byly lx vysoké nároky 

rodičů na dítě, 1 x byl výchovný přístup rodičů přiměřený, u dětí z dětského domova byla 

výchova v původní rodině spíše zanedbávající 2x, v opatrovnické péči byl 2x přístup 

náhradních rodičů poměrně v normě, ale děti se musely vyrovnat se smrtí vlastních rodičů. 

Pěstounská rodina nevykazovala taktéž abnormality ve výchovném vedení svěřeného 

dítěte. 

Celkem u 59 rodin můžeme najít takové rizikové faktory jako je trestná činnost 

rodičů či sourozenců (20 rodin), nezaměstnanost jednoho nebo obou rodičů, alkoholismus 

(18 rodin), zneužívání drog, agresivita, časté střídání partnerů hlavně u matek, konfliktní 

vztahy mezi rodiči, dlouhodobá nemoc nebo smrt jednoho z rodičů, psychiatrické 

onemocnění rodiče, sebevražedné sklony atp. 
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Skupina 06: 

Také v této skupině jsou rozmanité typy rodin. Z celkového počtu 112 dětí žilo 

v úplné rodině 23,2% dětí, v neúplné pouze s matkou 25% dětí, v neúplné pouze s otcem 

6,3% dětí, v doplněné rodině s vlastní matkou a jejím partnerem 19,7% dětí, v doplněné 

s vlastním otcem a jeho partnerkou 1% dětí a v náhradní 25% dětí. 

Počty dětí v rodinách se pohybovaly od jednoho dítěte do deseti dětí v rodině, 

přičemž nejvíce rodin mělo dvě děti 43, ve 22 rodinách byly tři děti, ve 21 rodinách jedno 

dítě, v 9 rodinách čtyři děti, v 10 rodinách pak pět dětí a více. U třech dětí nebyly údaje o 

sourozencích zjištěny. Čtyři děti s opakovaným pobytem jsou započítány pouze jednou. 

Z celkového počtu dětí ve skupině bylo 23 dětí romského původu, z toho 2 

sourozenecké páry. Šest romských dětí bylo vychováváno v adoptivní nebo v pěstounské 

rodině a jedno bylo umístěno v dětském domově pro špatnou péči matky. 

V rodinách byly patrné různé typy výchovných postojů rodičů, které jsou 

znázorněny v tabulce č.6b) v souvislosti s typem rodin. 

Tabulka č. 6b) : Typologie rodin skupiny 06 

- Rodičovské 
\ m s t o j e 

Typ rodin --

Zanedbá-
vající 

Slabá 
Pro-

tektiv^ 
Nejednot 

-ná 
Trestající Vysoké 

nároky 
Bezpro-
blémová CELKEM 

Ú P L N Á 9 5 7 - 3 - 2 26 
(23,2%) 

N E Ú P L N Á 
S M A T K O U 12 8 5 2 1 - -

28 
(25,0%) 

N E Ú P L N Á 
S O T C E M 

2 2 2 1 - - -
7 

(6,3%) 
DOPLNĚNÁ 
S VLASTNÍ 
MATKOU 

7 11 2 - 1 1 -
22 

(19,7%) 

DOPLNĚNÁ 
s VLASTNÍM 
OTCEM 

1 - - - - - -
1 

(1%) 

N Á H R A D N Í 6 13 3 - 1 1 4 28 
(25,0%) 

C E L K E M 
37 

(33%) 
39 

(34,8%) 
19 

(16,9%) 
3 

(2,7%) 
6 

(5,4%) 
2 

(1,8%) 
6 

(5,4%) 
112 

(100%) 
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Nejvíce se v této skupině objevuje slabé vedení dítěte doprovázené nedůsledností a 

zanedbávající výchova (nezájem rodičů, slabá sociokulturní úroveň, nepodnětné 

prostředí). Také protektivní výchova (s prvky rozmazlování nebo ochranitelství) je 

zastoupena vyšším procentem. 

V rodině úplné se vyskytly dva případy, kdy rodiče jsou rozvedeni a opět žijí spolu, 

ve třech případech žijí jako druh a družka, tedy nesezdáni. 

Nejčastěji se u těchto rodin objevovalo výchovné zanedbání 9x, protektivní postoj 7x, 

slabé vedení s nedůsledností 5x, dobré vztahy v rodině 2x, trestající výchova 3x. 

V neúplných rodinách, kdy má v péči dítě matka, jsou rodiče dítěte ve 27 případech 

rozvedeni nebo rozejiti, v 1 případě otec dítěte zemřel. V jednom případě matka často 

střídá partnery. Výchova matek je zanedbávající 12x, slabá 8x, protektivní 5x, nejednotné 

vedení se vyskytuje 2x a trestající výchova lx. 

V neúplných rodinách, kdy má v péči dítě otec, je 1 případ (u dvou dětí 

sourozenců), kdy matka zemřela. Ve třech případech byli rodiče rozvedeni, ve zbylých 

dvou nebyli rodiče oddáni, přičemž matka od rodiny odešla. Výchova v těchto rodinách je 

spíše slabá, nedůsledná 2x, 2x se vyskytuje výchovné zanedbání, výchova protektivní 2x a 

nejednotná lx. 

V rodině doplněné novým partnerem matky je naprostá většina vlastních rodičů dětí 

rozvedená a ve třech případech nebyli vlastní rodiče dítěte oddáni, v jednom případě 

vlastní otec zemřel. Matka je v 6 případech za nového partnera provdána, v ostatních 16 

případech s ním žije v partnerském vztahu. Z výchovných stylů převládá slabé, nedůsledné 

vedení l l x , výchovná zanedbanost se vyskytuje 7x, trestající výchova ze strany 

nevlastního otce lx, protektivní přístup 2x, výchova s vysokými nároky lx. 

V rodině doplněné, kdy dítě žije s vlastním otcem a jeho novou partnerkou, je 

výchovné vedení dítěte zanedbávající. Vlastní matka od rodiny odešla. 

Typy náhradní rodinné péče u této skupiny jsou: pěstounská péče babičky 4x, 

pěstounská péče obou prarodičů 2x, opatrovnictví rodinných příslušníků (sestra, teta a 

strýc) 4x, pěstounská péče nevlastního strýce (bývalý partner matky) 2x, pěstounská péče 

(jeden dospělý nebo pěstounský pár) 4x, adopce 6x a umístění v dětském domově 6x. 

Vlastní rodiče těchto dětí nejeví zájem, jsou zbaveni rodičovské odpovědnosti nebo se o 

děti špatně starali, ve dvou případech vlastní matka dětí zemřela.Ve výchově babiček je 

patrná slabá výchova a emotivní přístup k dětem 4x, prarodiče pak společně děti 

vychovávají protektivním způsobem 2x. U adoptivní péče byl 5x výchovný přístup rodičů 
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slabý a lx projektivní. U dětí z dětského domova byla výchova v původní rodině spíše 

zanedbávající 6x. V opatrovnické péči byl lx výchovný postoj slabý, jednalo se o starší 

sestru dvou dětí, lx s fyzickými tresty, lx přiměřený výchovný postoj. Poměrně přiměřený 

přístup se vyskytl 3x u pěstounů, slabý výchovný postoj u „nevlastních" strýců 2x, u jedné 

pěstounky se vyskytly vysoké nároky na dítě. 

Kromě výchovného a výukového zanedbání se i u této skupiny vyskytly v rodinách 
další rizikové faktory, které jsou shodné se skupinou 91. U 56 rodin bylo možné najít tyto 

rizikové faktory: trestná činnost rodičů nebo sourozenců (ve 24 případech), 

alkoholismus (ve 23 rodinách), agresivita, zneužívání drog, nezaměstnanost rodičů, úmrtí 

v rodině, dlouhodobé nebo psychiatrické onemocnění rodiče, sebevražedné sklony rodičů 

apod. 

Porovnání obou skupin z hlediska rodinného prostředí 

Typ rodiny 

Na první pohled se zdají být obě skupiny podle typologie rodin hodně podobné. 

Odlišují se od sebe rozdílným počtem náhradní rodinné péče, přičemž v roce 2006 jich 

bylo mnohem více (25,0%) než v roce 1991 (9,3%). Dalším rozdílem je, že v doplněných 

rodinách s vlastním otcem žilo v roce 1991 mnohem více dětí než v roce 2006. V roce 

1991 je také vyšší procento rodin úplných a doplněných partnerem matky. Tento stav 

ukazuje tabulka č.7. 

Tab. ě. 7: Rozdělení podle typu rodiny (podle toho s kým dítě žije) 

T y p ^ ^ ^ ^ ^ ^ Rok 

rodiny 

1991 2006 Celkem Celkem T y p ^ ^ ^ ^ ^ ^ Rok 

rodiny Abs. % Abs. % abs.poč. % 

Úplná (vlastní) 33 28,0 26 23,2 59 25,7 

Neúplná s matkou 29 24,6 28 25,0 57 24,8 

Neúplná s otcem 5 4,2 7 6,3 12 5,2 

Doplněná (otec s partnerkou) 9 7,6 1 0,9 10 4,3 

Doplněná (matka s partnerem) 31 26,3 22 19,6 53 23,0 

Náhradní 11 9,3 28 25,0 39 17,0 

Celkem 118 100% 112 100% 230 100% 
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Tab.č. 7 ukazuje rozdělení zkoumaného vzorku podle typu rodiny, ve které dítě žilo 

před umístěním do DDÚ. Typ rodiny je zde určován podle toho, s kým dítě žije. 

Úplná rodina se vyskytuje ve 25,7% a je charakterizována přítomností obou 

vlastních rodičů dítěte. Do úplných rodin jsou započítány i takové rodiny, kde jsou rodiče 

rozvedeni, ale opětně žijí ve společné domácnosti nebo žijí ve společné domácnosti po 

celou dobu od rozvodu. Z neúplných rodin pochází většina dětí - až 30%. Neúplná rodina 

je taková rodina, kde jeden z rodičů chybí a dítě tudíž žije jenom s jedním rodičem, ať již 

z důvodů úmrtí druhého rodiče, rozvodu rodičů nebo rodič žije sám. Doplněnou rodinou se 

rozumí rodinné společenství, v němž jeden z manželského páru je vlastním biologickým 

rodičem dítěte a druhý je tzv. nevlastní. Tento typ rodiny se vyskytl ve 2 7 , 3 % , jsou sem 

započítány i rodiny, v nichž vlastní rodič není s novým partnerem v oficiálním svazku. 

Posledním uvedeným typem rodiny je rodina náhradní - 17%, v níž přebírají práva a 

povinnosti vlastních rodičů jiné osoby. V šestnácti případech náhradní rodiny se jednalo o 

pěstounskou péči či poručnictví příbuzných nebo jiných osob, v osmi případech o adopci 

většinou již od útlého věku dítěte, v sedmi případech šlo o pěstounskou péči a osm dětí 

bylo z dětského domova. 

Výchovný postoj rodičů 

V mnoha rodinách ze zkoumaného souboru jsou patrné nedostatky ve výchovných 

postojích rodičů, které považuji za nutné zmínit a charakterizovat. Nedostatky spatřuji 

v častém opakování určitého nesprávného prvku ve vedení či komunikaci s dítětem, který 

v chování rodiče dominuje či je typický při řešení různých situací. Tyto postoje ale nelze 

členit podle konkrétní klasifikace, proto jsem vytvořila vlastní typologii vyskytujících se 

rodičovských postojů, která vychází získaných dat . Myslím, že tyto postoje hrají 

poměrně důležitou roli pro fungování vztahů v rodině a mohou se podílet určitou měrou na 

poruchách chování dětí umisťovaných do DDÚ. Z dokumentace dětí bylo možné 

vysledovat pouze tyto uvedené typy výchovných postojů rodičů a většinou nebylo možné 

zjistit informace o celkovém obrazu rodičovského chování. 

Z . Matějček ( 1 9 9 2 ) z hlediska nesprávných nebo problematických postojů 

k dítěti rozděluje výchovu rodičů do dvou velkých skupin. Do první skupiny spadají 

takové postoje, které nesou v citovém vztahu k dítěti znaménko minus jako je zavrhování 

dítěte, lhostejnost k němu, z a n e d b á v a j í c í výchova apod. Do druhé skupiny řadí naopak 
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výchovu se znaménkem plus v citovém vztahu k dítěti jako je rozmazlující, 
hyperprotektivní, perfekcionistická, protekční výchova apod. 

Pro výzkumné účely jsem použila vlastní rozdělení výchovných postojů rodičů 

vůči dítěti a to do sedmi skupin. Tyto postoje již byly výše zmiňovány u charakteristik 

rodin v obou sledovaných skupinách. Při jejich členění vycházím částečně z rozdělení 

výchovných postojů podle Z.Matějčka (1992), ale vzhledem ke specifičnosti zkoumaného 

vzorku jsem ponechala takové označení výchovných postojů, jaké vyplývá a je uvedeno 

v dokumentaci dítěte. Výchovné postoje jsou nazvány a rozděleny podle toho, jaký prvek 

ve výchovném postoji rodičů vůči dítěti převládá. Do těchto výchovných postojů je také 

zařazena výchova, ve které nebyly patrné známky nesprávného vedení dítěte. 

Ve zkoumaném souboru se vyskytly tyto výchovné postoje: 

a) Zanedbávající výchova, zanedbání je různého rozsahu od lehkého výběrového 

(jen v některých vývojových potřebách dítěte) až po velmi hrubé a celkové. 

Vážná zanedbanost je typická pro rodiny s nízkou socioekonomickou úrovní, 

v rodinách negramotných rodičů apod. Ve zkoumaném souboru jsou takové 

postoje typické právě pro romské rodiny, rodiny svíce dětmi a rodiny 

s nízkou socioekonomickou úrovní. Ve skupině 91 se tento postoj také 

nejčastěji vyskytuje. 

Děti bývají často ponechávány samy sobě a zvykají si na „volný život", školu 

přijímají nejvýš jako nutné zlo, jemuž se snaží spíše vyhnout. Nevytváří si 

povědomí povinností. V rodinách, které jsou navíc zatíženy asociálností a stojí 

v otevřeném konfliktu s normami společnosti, je výchovná situace dítěte navíc 

ztěžována i nevhodným osobním příkladem dospělých. V těchto rodinách často 

dochází i k vnitřnímu rozvratu, což má na dítě další negativní vlivy z hlediska 

citových konfliktů a otřesů. 

Považuji za nutné poznamenat, že ne vždy je dítě v takové rodině citově 

deprivováno. 

b) Slabá výchova je charakterizována nedůsledností, která od dětí vyžaduje málo. 

Je sice o orientována na dítě, ale rodičovská nedůslednost může být pro dítě 

zdrojem frustrace jeho životní potřeby jistoty , která může mít neblahé následky 

v jeho sociální adaptaci. Dítě bývá pozitivně naladěné, ale nezralé, neovládá své 

impulsy, postrádá přiměřenou společenskou odpovědnost, někdy může mít i 
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sklon k agresivitě. Slabé vedení je zejména výrazné u skupiny 06. U skupiny 91 

se tento postoj vyskytuje jako druhý nejčastěji užívaný. 

Výchova protektivní (úzkostná, s rozmazlujícími prvky) se vyznačuje 

ochranitelským postojem rodičů. Rodiče dítě neurotizují neustálým 

omezováním jeho aktivity a hlídáním jeho zdravotního stavu. Výchova příliš 

úzkostná a příliš protektivní je většinou taková, kdy rodiče na dítěti až nezdravě 

lpí, zejména ze strachu , aby si neublížilo: ochraňují je, brání mu v činnostech a 

někdy v kontaktu s dětmi. Dítě se dostává do stavu permanentní frustrace 

základní psychické potřeby aktivity, volnosti a poznávání získávané vlastní 

iniciativou. Tuto situaci se pak dítě snaží překonat např. aktivním protestem, 

agresivním chováním, snahou kompenzovat domácí omezování zvýšenou 

aktivitou mimo dohled rodičů. Některé reagují naopak spíše útlumem aktivity, 

která se ve starším školním věku může projevit obtížemi se zapojováním do 

kolektivu nebo s přizpůsobením se novým situacím apod. 

Tento postoj je zvýšeně užívaný zejména u skupiny 06. 

Trestající (též autoritářská) výchova je taková, v níž se prosazuje moc 

používáním trestů a ovládání bez vřelosti, oboustranné komunikace. Rodičům 

chybí citová angažovanost. Takové děti mohou být agresivní a často se u nich 

vyskytuje lhaní (často kvůli tomu, aby se vyhnuly právě trestu). Tato výchova 

vyžaduje poslušnost a úctu k autoritě a tradici. Dítě má většinou sklon 

k sociální izolaci a postrádá spontaneitu. 

Nejednotná výchova se u rodičů vyskytuje buď ze strany obou rodičů, kteří se 

nedokáží dohodnout a každý má na dítě jiné požadavky nebo jiný přístup, nebo 

se vyskytuje u jednoho z rodičů, se kterým dítě žije, přičemž tento rodič mění 

vůči dítěti svá stanoviska. Obdobné situace se řeší pokaždé jiným způsobem a 

pro dítě se rodič stává nevyzpytatelným. 

Výchova s vysokými nároky na dítě (perfekcionismus) - rodiče se snaží o co 

největší dokonalost dítěte, i když třeba J e n " ve školních výkonech. Rodiče 

často nevidí reálné možnosti dítěte a dítě se tak stává nástrojem kompenzace 

jejich vlastní nespokojenosti. Výsledkem bývá přetěžování dítěte, které opět 

může vést k různým obranným postojům dítěte. Ve zkoumaném souboru se tato 

výchova vyskytla u adoptivních rodičů a u matek, jež své děti staví do role 
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partnera, pokud v rodině chybí. Staví tak dítě do pozice dospělého, který má 

řešil problémy, na které však není dostatečně zralé, 

g) Výchova bez zjevných prvků nesprávného vedení dítěte - je pravděpodobné, že 

chyba není v rodičích, ale v dítěti samotném. Problémy v chování jsou dány 
dispozičně nebo vlivem okolí. Stejně tak se výchova může zdát být bezchybná 

pouze navenek a problémy uvnitř rodinných vztahů zůstávají neodhalené. 

V rodinách obou skupin jsou patrné určité podobné výchovné postoje rodičů vůči 

dětem, které jsou spíše problematické, ale v každé skupině převládá jiný výchovný postoj 

(viz tab. č. 6 a), b)). Ve skupině 91 je to především zanedbávající výchovné vedení a ve 

skupině 06 slabé vedení spojené s nedůsledností, i když ve skupině 06 je zanedbávající 

výchova zastoupena také vysokým procentem. Je také znatelný nárůst protektivního 

postoje rodičů. V celém souboru zaujímá zanedbávající výchovný postoj rodičů 

dominantní pozici. 

Zanedbávající rodina 

Pokud se rodič chová nevšímavě, je to závažný problém, i když na první pohled 

jsou děti víc ohroženy rodičovskou agresivitou. Agresivní rodič totiž na dítě reaguje, i 

když to je reakce pro dítě někdy životu nebezpečná, umožňuje ale dítěti interakci. 

Zanedbávané dítě, které pro rodiče jakoby neexistuje, je naproti tomu v situaci horší. 

Zanedbávané děti mají nedostatečný soucit s bližními, necítí vinu při přestupku proti 

obecným zásadám morálky. Jsou citově ploché. Na neúspěch či frustraci reagují většinou 

agresivně. Matějček užívá v této problematice termín subdeprivace, kterým označuje 

případy, kdy rodiče zanedbávají dítě jen v určitém ohledu, ne ve všech. 

Rodiny zanedbávající a týrající děti mají často společné rysy, např. necitlivost k potřebám 

dítěte, která je spojována s osobností rodičů (Matoušek, 1993). 

Ve zkoumaném souboru je rodin, které dítě týrají nesrovnatelně méně než rodin, které 

zanedbávají některé ze základních potřeb dítěte. 

Počty dětí v rodinách 

Co se týká počtu dětí v rodinách, pojí se překročení určité hranice počtu dětí v 

rodině v našich společensko-kulturních poměrech s narůstáním ekonomických problémů i 
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nebezpečí nepříznivých ukazatelů psychického vývoje a školní úspěšnosti. Samotný vliv 

sourozenců je také značný, sourozenci si navzájem zprostředkovávají přirozený vstup do 

světa kolem nich (Helus, 2007). U některých rodin je i toto velkým rizikem, zvláště pak 

pokud starší sourozenci páchají trestnou činnost nebo nechodí do školy a doma to bez 

jakékoliv korekce prochází. Více dětí v rodině pak často znamená, že se rodiče plně 

nemohou dětem věnovat a dítě je odkázáno třeba na péči nebo napospas vlivům starších 

sourozenců. 

R o m s k é rodiny 

U minorit či etnicit ve společnosti můžeme sledovat určitou subkulturu, v níž jsou 

evidentní jiné postoje, hodnoty a normy, kterými se řídí oproti majoritní společnosti. 

Jedinec, který je socializován subkulturními vlivy, má pak ztíženou integraci do majoritní 

společnosti (Helus, 2007). 

Většina romských rodin žije v tíživých materiálních podmínkách, jež vedou k tomu, 

že u samotných Romů vznikají pocity společenské nejistoty a bezvýchodnosti. Pokud se 

podíváme na sledovaný soubor, i zde se u romských rodin objevují typické vzorce 

chování, které se předávají v rodině. Bohužel je patrné, že tyto vzorce chování nebo 

hodnoty jsou u většiny sledovaných rodin romského etnika spíše negativní. V rodinách se 

vyskytuje negativní postoj ke škole, delikvence, nezaměstnanost rodičů, výchovné 
zanedbání ve smyslu ponechání dětí bez jakéhokoliv dohledu. 

Můžeme vidět určitý rozdíl mezi rodinami z roku 1991 a 2006, a to směrem ke 

zlepšování této situace. Počet romských dětí umístěných do DDÚ klesl a méně se 

setkáváme s dětmi, které přicházejí z rodin, kde je velký počet dětí. Jedním z důvodů 

tohoto pozitivního posunu by mohla být větší snaha majoritní společnosti vytvářet schůdné 

a vhodné integrační příležitosti, vzdělávací programy. 

3) Prezentace dat ke 3. s l edované otázce : Rozdí ly v poruchách chován í mezi o b ě m a 

s k u p i n a m i z h lediska v ě k u a pohlaví 

Srovnání výskytu poruch chování skupiny 91 a 06 z hlediska věku: 

V následujících tabulkách č.8 a),b),c) jsou znázorněny všechny důvody, kvůli 

kterým byly děti umístěny do DDÚ. Údaje v tabulkách jsou uvedeny v absolutních 
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četnostech, jsou rozděleny podle věkových skupin dětí a porovnávají údaje zobou 

sledovaných skupin. Pro rozdělení věkových skupin užívám členění podle Langmeiera a 

Krejčířové (1998). Tabulka 8a) je pro děti mladšího školního věku, tedy od 6 do 10 let 

věku, tabulka 8h) pro období pubescence: děti 11-15 let, a tabulka 8c) pro začátek 

období adolescence 16-17 let (děti starší do DDÚ nejsou umisťovány). V tabulkách č.8 

není zahrnuto jedno dítě ze skupiny 91, které bylo předškolního věku a umístěno bylo 

kvůli nedostatečné péči rodičů. Pro zpřehlednění důvodů umisťování dětí do DDÚ byly 

vytvořeny grafy pro jednotlivá věková období, které jsou součástí příloh (viz Příloha č. 1 

a,b,c). 

Tab.č.8 a),b),c): Srovnání skupin 91 a 06 z hlediska uváděných důvodů pro umístění 

dětí do DDÚ v daném věkovém období (údaje v tabulkách jsou v absolutních hodnotách) 

8a) Mladší školní věk 

^ ^ ^ ^ ^ Věková skupina 

Důvody umístění 

Mladší školní věk ^ ^ ^ ^ ^ Věková skupina 

Důvody umístění r.1991 
N=18 

r.2006 
N=17 

Zanedbání péče, zneužívání, 
týrání 

9 3 

Rodina bez bydlení 0 5 
Agresivní chování, konflikty, 
šikana 

2 4 

Lhaní ,podvody 3 1 

Prostá krádež 2 2 

Nerespektování autorit 5 3 

Záškoláctví 5 2 

Toulky 2 2 

Útěky z domova 2 1 

Parta 1 0 

Předčasný sexuální ž ivot 0 0 

Drogy, alkohol 0 1 

Trestná činnost 3 0 
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V tabulce č. 8a) jsou znázorněna data věkového období mladší školní věk pro 

skupinu 91 i 06. Do tohoto období patří 18 dětí z roku 1991 a 17 dětí z roku 2006. 

Na první pohled je patrné, že v roce 1991 bylo nejvíce dětí umístěno zejména kvůli 

špatné péči rodičů (9x). Naproti tomu v roce 2006 se objevil problém s bydlením v 

pěti rodinách. Tento fakt může být způsoben větším tlakem na ochranu dětí v této věkové 

kategorii v roce 1991 před rodinnou nepéčí. V roce 2006 se k tomuto problému připojuje 

také chudoba sociálně slabých rodin, která má za následek ztrátu bydlení. Nová doba se 

stává náročnou na ekonomické zabezpečení rodin, zejména rodiny s nízkou 

socioekonomickou úrovní nezvládají platit vysoké nájemné a ztrácejí bydlení. V mnohých 

rodinách může být nezaměstnanost rodičů právě tím, co upozorní na nedostatečnou péči 

dětí v rodině. 

Mnoho důvodů pro umístění dětí v této věkové skupině by bylo možné vysvětlit 

dětským vzdorovitým chování, kterým si chce dítě vynutit něco, co potřebuje ke svému 

životu, nebo naopak se brání něčemu, čeho se obává. Těmito důvody může být záškoláctví, 

nerespektování autority, toulky a konfliktní jednání. Konfliktní jednání může vyplývat ale i 

z napodobování vzorů v rodině, anebo to může být osobnostní rys dítěte. Větší výskyt 

agresivního jednání v roce 06 může být dán do souvislosti s mírnějšími postupy rodičů či 

školy vůči tzv. zlobivým dětem. Pokud se dítěti touto formou podaří prosadit své, proč 

toho nevyužít příště znova. Nerespektování autorit je pak také výsledkem uvolňování 

výchovy v rodinách, kdy dítěti nejsou stanoveny žádné hranice. 

Záškoláctví většinou odráží přístup rodin ke vzdělávání. U rodin s nízkou sociálně 

kulturní úrovní nestojí často vzdělání na předních příčkách hodnot, sami rodiče často děti 

neposílají do školy, kryjí jejich absence, nechávají děti doma, aby jim pomáhaly 

v domácnosti. Záškoláctví je také typické i pro děti se specifickými poruchami učení a 

syndromem ADHD, které ve škole selhávají a zažívají tak frustraci z neúspěchu. 

Krádeže se v obou skupinách vyskytují ve stejném počtu. Dítě většinou chce tímto 

způsobem na sebe upozornit, nebo je to znak zvyšování chudoby v rodinách, což má za 

následek , že to, co dítě mít nemůže, si opatří samo a jinak. 

Zajímavé je objevení důvodu trestná činnost ve skupině 91. V mladším školním 

věku se nemusí jednat o vlastní konání dítěte, ale spíše je naváděno rodiči nebo je pod 

vlivem např. starších sourozenců. V tomto věku dítě není trestně odpovědné a rodiče si to 

moc dobře uvědomují, proto je v tomto směru využívají k vylepšování jejich ekonomické 

situace. 
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U jednoho dítěte ze skupiny 06 bylo kromě jiného jako důvod udáno požívání 

alkoholu, což je u mladšího školního věku poměrně neobvyklé. Vysvětlit tento jev je 

možné nápodobou bezprostředního vzoru v rodině, tedy rodičů. 

8b) Pubesccncc 

Věková skupina 

Důvody umístění 

Pubescence Věková skupina 

Důvody umístění r.1991 
N=98 

r.2006 
N=87 

Zanedbání péče, zneužívání, 
týrání 

4 7 

Rodina bez bydlení 0 7 
Agresivní chování, konllikty, 
šikana 

30 23 

Lhaní ,podvody 2 2 

Prostá krádež 26 19 

Nerespektování autorit 24 47 

Záškoláctví 62 46 

Toulky 23 17 

Útěky z domova 31 31 

Parta 24 32 

Předčasný sexuální život 0 7 

Drogy, alkohol 4 20 

Trestná činnost 29 6 

V tabulce 8b) jsou znázorněna data věkového období pubescence pro skupinu 91 i 

06. Toto období je početně nejvíce zastoupené, v roce 1991 bylo umístěno 98 dětí a v roce 

2006 bylo dětí 87. 

U dětí z roku 1991 dominují takové důvody umístění jako je agresivní a konfliktní 

chování, nerespektování autorit (ať již rodičovských nebo učitelských), záškoláctví (až 

v 62 případech), toulky, útěky z domova, drobné krádeže, parta a trestná činnost. Objevuje 

se experimentování s drogami (čichání toluenu a lepidla, kouření marihuany) a požívání 

alkoholu. 
U dětí z roku 2006 je výrazné nerespektování autority, záškoláctví, útěky 

z domova, parta, krádeže, agresivní a konfliktní jednání a experimentování s drogami 

(nejvíce kouření marihuany, objevuje se užívání pervitinu, LSD, extáze) a požívání 

alkoholu. Nově nastupující problém u této skupiny je zahájení předčasného sexuálního 
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života (v roce 1991 nebyl zaznamenán). Významně stoupl počet dětí experimentujících 

s drogami a je širší škála drog, které užívají. 

U obou skupin dominuje záškoláctví, i když ve skupině 06 došlo k poklesu. 

Záškoláctví může být vysvětlitelné protestem proti autoritám ve škole, nároky na učivo se 

oproti nižším ročníkům zvyšují a děti, které mají s učením a při výuce problémy (např. děti 

s ADHD), mohou tuto situaci vyřešit právě únikem ze školního vyučování. Z dokumentace 

dětí jsem zjistila, že v celém souboru je 49 dětí, u nichž byl syndrom ADHD (dříve 

používaný výraz LMD) diagnostikován. Také u dětí, které mají problém se začleňováním 

do kolektivu, je časté záškoláctví. 

Krize rodiny se projevuje v selhávání jedné ze základních funkcí, kterou je 

odpovědnost za zabezpečení povinné školní docházky dítěte. Proto se záškoláctví objevuje 

v tak velké míře nejen v tomto věku, a le je patrné již u mladšího školního věku. Jako jeden 

z důvodů vyššího počtu záškoláctví v roce 91 můžeme vidět nepřikládání vzdělávání dítěte 

významnou roli, jako je tomu u romských rodin. Dítě je více platné doma, pokud pomáhá 

v domácnosti nebo se sourozenci. 

Zajímavý je prudký pokles trestné činnosti, tento je více rozebrán v kapitole 

Interpretace dat. 

Pro toto období je typický příklon k vrstevnickým partám. Dospívající jsou na 

skupině vrstevníků někdy téměř závislí a skutečnost, že by od ní mohli být izolováni, je 

pro ně frustrující. Tyto faktory mohou pak vést k sociálně nepřizpůsobivému jednání, buď 

aby na sebe upozornili, nebo ze strachu před vyloučením z party. Zvýšení počtu dětí 

v závadových partách ve skupině 06 může naznačovat větší potřebu dětí někam patřit, 

nespokojenost s rodinným zázemím, potřebu stanovení jasných pravidel, podle kterých se 

může orientovat, i když třeba nejsou ve shodě se společenskými normami. Být členem 

party vrstevníků je typické pro toto období, děti se tak vymezují vůči autoritám. 

Výrazné zvýšení nerespektování autority souvisí s poskytováním většího prostoru 

a volnosti dětem, přičemž ne vždy je to pro děti přínosné. Dětem nejsou dávány jasné 

hranice a chybí pravidla. 

I v této skupině se jako důvod umístění ve skupině 06 objevuje problém 

s bydlením, což je vysvětlitelné náročností dnešní doby na financování domácností. 
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8c) Adolescence 
Věková skupina Adolescence 

Důvody r.1991 
N=1 

r.2006 
N=8 

Zanedbání péče, zneužívání, 
týrání 0 2 

Rodina bez bydlení 0 1 
Agresivní chování, konflikty, 
šikana 0 0 

Lhaní ,podvody 0 0 

Prostá krádež 0 5 

Nerespektování autorit 0 4 

Záškoláctví 1 3 

Toulky 0 1 

Útěky z domova 1 2 

Parta 0 3 

Předčasný sexuální ž ivot 0 0 

Drogy, alkohol 0 2 
Trestná činnost 0 4 

Tabulka 8c) znázorňuje data pro věkového období adolescence pro skupinu 91 i 06. 
Výrazné je již na první pohled nízké početní zastoupení v obou letech této věkové skupiny, 

které blíže vysvětluji v kapitole Interpretace dat. V roce 1991 bylo umístěno 1 dítě 
spadající do tohoto věkového období a v roce 2006 to bylo celkem 8 dětí. Dvě byly 

umístěny kvůli nedostatečné péči rodičů a ztrátě bydlení, přičemž se s tímto faktorem 

nespojovaly žádné další závažnější poruchy chování dětí. 

Větší počet dětí ve skupině 06 může být dán rozšířením základního vzdělávání po 

roce 1991 o deváté ročníky. 

I u této věkové skupiny je patrný zvýšený počet u nerespektování autorit, krádeží, 

trestné činnosti, záškoláctví a účasti v partě, převažují tedy závažnější formy poruch 

chování. Dospívající mohou mít snahu osamostatňování od rodiny a hledají pro sebe 

„lepší" zázemí, někoho, kdo bude rozumět jejich problémům, kdo na ně nebude klást 

přiměřené požadavky. Takovým prostředím jsou zejména party vrstevníků. Výskyt trestné 

činnosti v tomto věku již může poukazovat na vážné osobnostní poruchy. 
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Srovnání výskytu poruch chování skupiny 91 a 06 z hlediska pohlaví: 

V následujících tabulkách č.9a),b) jsem využila kvantitativní vyjádření výskytu 

poruch z hlediska počtu dětí v dané skupině, abych tak získala zastoupení každé poruchy 

v celkovém počtu dětí - dívek a chlapců této skupiny. Graficky je výskyt poruch chování u 

dívek a chlapců v jednotlivých skupinách znázorněn v příloze č.2. 

U téměř u všech dětí ze sledovaného souboru se nevyskytuje pouze jedna forma 

poruchového chování, ale bývá jich zastoupeno hned několik. 

Tabulky č. 9a),b): Výskyt jednotlivých forem poruchového chování u dívek a chlapců 

umístěných na diagnostický pobyt za obě sledovaná období vzhledem k počtu dětí. 

(v relativních i absolutních hodnotách) 

9a) rok 1991 

N=80 N=38 CELKEM N=118 

CH D 
A b s . h o d . Celkem 

% abs. % Abs. % 
A b s . h o d . Celkem 

% 

LHANÍ, 
PODVODY 3 3,8 2 5,3 5 4,2 

NERESPEKTOVÁNÍ 

AUTORITY 
19 23,7 10 26,3 29 24,5 

ZÁŠKOLÁCTVÍ 48 60,0 20 52,6 68 57,6 
AGRESIVITA, 
KONFLIKTY, 

ŠIKANA 
25 1 1 i j i, J 7 18,4 32 27,1 

ÚTĚKY 

Z DOMOVA 
23 28,7 11 29,0 34 28,8 

TOULKY 19 23,7 6 15,8 25 21,2 

ZÁVADOVÁ 
PARTA 15 18,7 10 26,3 25 21,2 

KRÁDEŽ PROSTÁ 20 25,0 8 21,0 28 23,7 
EXPERIMENTY 

S DROGAMI, 
ALKOHOL 

: 4 5,0 - - 4 3,3 

TRESTNÁ 
ČINNOST 25 31,3 7 18,4 32 27,1 

PŘEDČASNÉ 
ZAHÁJENÍ 

SEXUÁLNÍHO 
ŽIVOTA 

- - - - - -

BEZ 
VÝCHOVNÝCH 

PROBLÉMŮ 

4 5,0 6 15,8 10 8,5 
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Mezi poruchy chování s nejčastějším výskytem z uvedeného přehledu v tabulce 9a) 

patří suverénně záškoláctví (57,6%), na dalších místech jsou zejména útěky z domova 

(28,8%), dále pak agresivní chování a trestná činnost (zhruba 27%), nerespektování 

autority kolem 25% a krádeže kolem 24%. 

Pokud porovnáme výskyt poruch chování u dívek a u chlapců, zjistíme, že chlapci 

mají vyšší hodnoty v takových položkách jako jsou trestná činnost, záškoláctví, toulky, 

krádeže a agresivní chování. Zajímavý je výsledek u experimentování s drogami - u dívek 

se tento jev v daném roce vůbec nevyskytl. Vyšší je také počet dívek bez výchovných 

problémů. 

Naproti tomu dívky dosahují vyšších procent v nerespektování autority, ale i účasti 

v závadové partě. V položkách lhaní a útěky z domova jsou hodnoty u dívek i chlapců 

srovnatelné. 

№ =76 N=36 CELKEM N=ii2 
CH 1 D Celkem 

% abs. % Abs. % 
Abs.hod. Celkem 

% 

LHANÍ, 
PODVODY 3 3,9 0 0 3 2,6 

NERESPEKTOVÁNÍ 

AUTORITY 
34 44,7 2 0 55,5 54 48,2 

ZÁŠKOLÁCTVÍ 34 44,7 17 47,2 51 45,5 
AGRESIVITA, 
KONFLIKTY, 

ŠIKANA 
25 32,9 2 5,5 27 24,1 

ÚTĚKY 

Z DOMOVA 
19 25,0 15 41,6 34 30,4 

TOULKY 12 15,8 8 22,2 2 0 17,8 

ZÁVADOVÁ 
PARTA 23 30,3 12 33,3 35 31,2 

KRÁDEŽ PROSTÁ 2 0 26,3 6 16,6 26 23,2 
EXPERIMENTY 

S DROGAMI, 
ALKOHOL 

16 19,7 7 19,4 23 20,5 

TRESTNÁ 
ČINNOST 9 11,8 1 2,7 10 8,9 

PŘEDČASNÉ 
ZAHÁJENÍ 

SEXUÁLNÍHO 
ŽIVOTA 

1 1,3 6 16,6 7 6,2 

BEZ 

VÝCHOVNÝCH 

PROBLÉMŮ 

14 18,4 7 19,4 21 18,8 
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Mezi nejčastěji vyskytované poruchy chování z uvedeného přehledu v tabulce č.9b) 

patří nerespektování autority (48,2%), záškoláctví (45,5%), závadová parta a útěky 

z domova (kolem 30%), agresivní jednání a krádeže (kolem 24%) a experimentování 

s drogami až ve 20%. 

Porovnáním výskytu poruch chování u dívek a u chlapců zjistíme, že u dívek se ve 

vyšší míře vyskytují útěky z domova, nerespektování autority, záškoláctví, toulky, účast 

v závadové partě a novodobě se vyskytující problematika předčasného zahájení sexuálního 

života. 

U chlapců pak převažují takové poruchy jako jsou lhaní a podvody, krádeže, agresivní 

chování a majetková trestná činnost. 

Následující tabulky č.10 a),b) podávají přehled všech vyskytlých forem poruch 

chování zvlášť pro dívky a chlapce z celého zkoumaného souboru dětí. 
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Tabulky č.10 a),b): Srovnání výskytu jednotlivých forem poruchového chování mezi 

dívkami 91 a 06 a chlapci 91 a 06 (v relativních i absolutních hodnotách) 

10a) Srovnání výskytu poruch chování u dívek z celého zkoumaného souboru 

1 • =38 N =36 

D 1991 | D 2006 

abs. % abs. % 
LHANÍ, 

PODVODY 2 5,3 0 0 
NERESPEKTOVÁNÍ 

AUTORITY 
10 26,3 20 55,5 

ZÁŠKOLÁCTVÍ 20 52,6 17 47,2 
AGRESIVITA, 
KONFLIKTY, 

ŠIKANA 
7 18,4 2 5,5 

ÚTĚKY 

Z DOMOVA 
11 29,0 15 41,6 

TOULKY ! 6 15,8 8 22,2 

ZÁVADOVÁ 
PARTA 10 26,3 12 33,3 

KRÁDEŽ PROSTÁ 8 21,0 6 16,6 
EXPERIMENTY 

S DROGAMI, 
ALKOHOL 

- - 7 19,4 

TRESTNÁ 
ČINNOST 7 18,4 1 2,7 

PŘEDČASNÉ 
ZAHÁJENI 

SEXUÁLNÍHO 
ŽIVOTA 

- - 6 16,6 

BEZ 
VÝCHOVNÝCH 

PROBLÉMŮ 

6 15,8 7 19,4 

Tabulka č.lOa) ukazuje, že v roce 2006 se u dívek mnohem výrazněji projevuje 

nerespektování autority, útěky z domova, toulky, experimentování s drogami a objevuje se 

jako důvod pro umístění dívek do DDÚ předčasné zahájení sexuálního života. Výrazně 

oproti roku 1991 klesla účast dívek na trestné činnosti a agresivní jednání. Tento pokles 

může být dán do souvislosti s tím, že v nové době plné svobody a rozvolněnosti dívky 

získaly nové možnosti k sebeprosazení a své protesty vyjadřují nerespektováním autorit, 

experimentováním s drogami, účastí v závadové partě. 
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Nerespektování autorit u dívek ve skupině 06 jistě vychází z uvolňování 

výchovných postupů (stejnou problematiku najdeme i u chlapců). Zvýšení vlivu part 

vrstevníků u dívek, má za následek snadnější přístup k drogám. 

Hledání sexuálních partnerů u dívek může být dán pocitem nedostatečného 

pochopení v rodinách, chybění mužského vzoru v neúplné rodině, které se dívky mohou 

snažit kompenzovat ve vztahu se staršími chlapci nebo muži. V rodinách dívek často chybí 

otec, dívky jsou vychovávány pouze matkou. 

10b) Srovnání výskytu poruch chování u chlapců z celého zkoumaného souboru 

N= 80 N= 76 

C H 1 9 9 1 CH 2006 

a b s . % a b s . % 
LHANÍ, 

PODVODY 3 3 , 8 3 3 , 9 

NLRESIUCIUVÁNÍ 
AUTORITY 

19 2 3 , 7 34 4 4 , 7 

ZÁŠKOLÁCTVÍ 48 6 0 , 0 34 4 4 , 7 
AGRESIVITA, 
KONFLIKTY, 

ŠIKANA 
25 3 1 , 3 25 3 2 , 9 

ÚTĚKY 

Z DOMOVA 
23 2 8 , 7 19 2 5 , 0 

TOULKY 19 2 3 , 7 12 1 5 , 8 

ZÁVADOVÁ 
PARTA 15 1 8 , 7 23 3 0 , 3 

KRÁDEŽ PROSTÁ 20 2 5 , 0 20 2 6 , 3 

EXPERIMENTY 
S DROGAMI, 

ALKOHOL 

1 4 5 , 0 16 1 9 , 7 

TRESTNÁ 
ČINNOST 25 3 1 , 3 9 1 1 , 8 

PŘEDČASNÉ 
ZAHÁJENÍ 

SEXUÁLNÍHO 
ŽIVOTA 

- - 1 1,3 

BEZ 
VÝCHOVNÝCH 

PROBLÉMŮ 

4 5 , 0 14 1 8 , 4 

Z tab.č.lOb) vyplývá, že také u chlapců stouplo nerespektování autority, 

experimentování s drogami a účast v závadové partě. Výrazně stoupl i počet dětí bez 

výchovných problémů, což má souvislost s vysokým počtem rodin, které se ocitly bez 

bydlení. 
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I u chlapců se objevil jako důvod pro umístění předčasně zahájený sexuální život, 

ale pouze v jednom případě. 

Naproti tomu došlo k poklesu záškoláctví, toulek a trestné činnosti. Mírný pokles 

byl zaznamenán u útěků z domova. 

Vysvětlení zvýšené míry trestné činnosti vyskytující se u skupiny 91 (v této 

skupině se objevuje mj. také u mladších dětí), můžeme hledat ve vzorech v rodinách, kdy 

mnohé děti páchají trestnou činnost společně se staršími sourozenci, nebo je patrný 

delikventní vzorec v rodině, zejména u otců. 

Nárůst počtu dospívajících, kteří užívají drogy, může být důsledkem určité 

konformity, akceptace se skupinou nebo partou, v níž je užívání drog jakýmsi standardním 
chováním, podstatný vliv mají vzory v rodině (alkoholismus rodičů), nebo se dítě snaží 

uniknout z frustrujících situací, se kterými se setkává v rodině nebo ve škole. 

Srovnatelný je výskyt lhaní a podvodů, agresivity a krádeží u obou skupin chlapců. 

Rozdíly poruch chování u děvčat a chlapců mohou být ovlivněny odlišností ve 

způsobu jejich výchovy, které přetrvávají z tradičních rodin. Dívky byly dříve zejména v 

společnostech pod větší kontrolou ze strany rodičů, učitelů i dalších dospělých než chlapci, 

takže měly více příležitostí vštípit si zábrany k protispolečenskému chování. Domnívám 

se, že vazby na rodinu jsou u dívek pevnější. Vrstevnické vazby na partu ale nabývají jak u 

chlapců tak u dívek na významu. 

Tyto možné odlišnosti ve způsobu socializace jsou ovšem determinovány kulturou 

a společností a příslušnost k pohlaví je jen spouštěčem příslušných sociálních vlivů. 

Posuny směrem k vyššímu výskytu poruch chování jsou nejvíce patrné u děvčat. U dívek 

se některé poruchy chování vyskytují ve stejné ne-li vyšší míře než u chlapců, jak dokazují 

tabulky č.9 a č.10, jsou to nerespektování autority, útěky z domova, záškoláctví a účast 

v závadové partě. 
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7. Interpretace dat 

V této kapitole se nejdříve budu zabývat interpretací dat k podotázkám 

výzkumného šetření, které zní: 

1. Jaké jsou hlavní důvody umístění dětí do DDÚ? 

2. Jaké je rodinné prostředí dětí ze zkoumaného vzorku? 

3. Jaké jsou rozdíly v poruchách chování z hlediska pohlaví a 

věku ? 

Z těchto podotázek pak vyplývají závěry pro interpretaci hlavní otázky, tj. „Jaké 

jsou shody a rozdíly ve skupinách umisťovaných dětí do DDÚ v Praze v roce 1991 a 

2006?", které se budu věnovat později. 

V moderních společnostech se zvyšuje procento chlapců a dívek, kteří jsou 

v různých obdobích svého života vystaveni tzv. rizikovým faktorům vývoje (z hlediska 

zdraví, výchovy, delikvence atd.) a zažívají subjektivní potíže. To, zda může dojít 

k nějakým změnám ve vývoji těchto rizikových faktorů a s nimi spojeného následného 

rizikového chování dětí v běhu společenského vývoje se snažím sledovat právě 

v odpovědích na tyto otázky. 

1. sledovaná otázka: 

Jaké jsou hlavní důvodv umístění dětí do DDU? 

V obou skupinách je množství důvodů, kvůli kterým byly děti umísťovány do 

DDÚ. Ve většině případů není přítomen pouze jeden důvod pro umístění dítěte, ale je jich 

hned několik a často souvisí s rodinnou situací, která je i hlavní příčinou těchto důvodů. 

Převážná většina důvodů pro umístění dětí do diagnostického ústavu se týká poruchového 

chování dětí. 

Ve sledovaném souboru se nejvíce vyskytuje záškoláctví a nezanedbatelný je také 

výskyt nerespektování autorit. 
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Vysoké procento záškoláctví může souviset v mnoha případech s uznáváním jiných 

hodnot v rodinách než je vzdělání. Zejména ve skupině 91 je mnoho rodin na nízké 

sociokulturní úrovni a poměrně dost romských rodin, pro něž vzdělání není prioritou. 

Velmi často se u těchto rodin setkáváme s výukovou zanedbaností, rodiče neposílají děti 

do školy, je pro ně výhodnější, když zůstanou doma. 

V období dospívání je typické, že čím větší je výchovný tlak rodičů a okolí, tím 

větší bývá odpor pubescentů proti autoritě, tj. hlavně proti rodičům. Potlačující výchovný 

postup může mít za následek impulzivitu s větší tendencí odklonu od autorit a větší 

únikové tendence z rodiny a školy. Stejný efekt může mít nedostatek času a zájmu rodičů, 

kteří jsou značně vytíženi pracovními aktivitami nebo uspokojováním vlastních potřeb. 

Proč tedy respektovat někoho, kdo o mě nemá zájem. 

Dva důvody pro umístění dítěte se objevují pouze ve skupině 06, ve skupině 91 

nebyly zjištěny, a jsou jimi: rodina, která přišla o bydlení a zahájení předčasného 

sexuálního života. Dalo by se říci, že tato problematika je zcela nová. Problematice 

předčasného zahájení sexuálního života se věnuji později v interpretaci poruch chování u 

dívek. 

Rodiny přicházející o byt jsou většinou ekonomicky slabé a mnoho případů se týká 

neúplných rodin, kde dítě žije pouze s matkou. 

Nároky v současné společnosti na zajištění finanční stránky rodiny jsou poměrně 

vysoké a obzvláště rodiny z chudších vrstev někdy doslova přežívají. Jinou stránkou věci 

je někdy nezralost nebo nesamostatnost rodiče při zajišťování chodu domácnosti. 

Setkáváme se s rodiči, kteří neumějí hospodařit s financemi v rodině, vytvářejí si dluhy, 

které pak nemohou splácet, peníze utrácejí za alkohol nebo drogy, neplatí nájemné a 

následně přicházejí o bydlení. 

Některé rodiny přicházejí o bydlení kvůli neuváženosti rodičů. Často se stěhují, 

vyměňují byty, nebo vlastní byty prodávají s vidinou získání velkého finančního obnosu. 

Peníze pak prohospodaří za nákupy zbytečností, na nový byt částka nestačí nebo peníze 

nezbudou. Rodina pak končí v lepším případě na ubytovně. 
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2. sledovaná otázka: 

Jaké je rodinné prostředí dětí ze zkoumaného vzorku? 

Ve zkoumaném souboru jsou zastoupeny všechny typy rodin, přičemž největší 

procento zastupuje rodiny úplné, neúplné s matkou a doplněné matčiným novým 

partnerem. Ačkoliv by se dalo předpokládat, že nejméně problémové by mohly být právě 

rodiny úplné, není tomu tak. I v těchto rodinách se v hojné míře objevují nejen rizikové 

faktory, ale i přímé negativní vlivy na vývoj dítěte. Znamená to tedy , že i když je rodina 

úplná, nemusí tím být zaručeno, že se dítěti dostává všeho, co potřebuje. 

Vážné důsledky pro vývoj dítěte mívá tzv. funkční/skrytá neúplnost. V tomto 

případě může být rodina navenek úplná a spořádaná, ale ve skutečnosti jeden z rodičů své 

rodičovské funkce neplní. Např. nevšímá si dítěte, je mu citově uzavřen, delší období doma 

nepobývá. Stává se pak, že dítě chce tohoto rodiče aktivizovat, aby se o události v rodině 

více zajímal, aby se zapojil do řešení rodinných problémů, nebo aby projevil více citového 

zaujetí ve vztahu k němu samotnému. Formy mohou být velmi často nevhodné, mohou mít 

charakter provokací krajními prostředky - dítě je neposlušné, neprospívá ve škole nebo 

provede i něco závažnějšího (krádež, agresivita apod.). 

Primárně se většinou za tímto chováním schovává touha dostat rodiče z jejich 

lhostejného přístupu k nim, vynucení si alespoň nějakého rodičovského projevu, byť by to 

pro ně samotné znamenalo negativní důsledky. Bohužel takový „nefunkční"rodič smysl 

konání dítěte zpravidla nepochopí a reaguje opět chybně - dítě trestá, reaguje zvýšenou 

lhostejností apod.). Tak se posiluje nebezpečný trend v socializaci dítěte (Helus, 2007). 

I takové rodiny můžeme v našem sledovaném vzorku najít. Je však otázkou, zda 

tento vzorec nepoužívají ať již vědomě či nevědomě ve všech rodinách, kde některá ze 

základních funkcí selhává. 

Rodina dětí s poruchami chování 

„Děti u nichž se projevuje ve větší či menší míře problémové chování nepocházejí 

pouze z nefunkčních rodin, ale čím dál častěji se můžeme setkat s rodinami, které jsou 

dobře situované a alespoň na první pohled plně funkční. V současné době je patrné, že vliv 

rodiny na dospívající děti slábne a při vzniku delikventního chování má prvořadý vliv 

skupina vrstevníků, někdy se řídící deviantní normou" (Matoušek, 1993, s.101). 

U sledovaných skupin je možné vidět určitý rozdíl v počtu rodin, v nichž existuje 

delikventní vzorec chování - u jednoho rodiče, u obou rodičů nebo sourozenců (jak 
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uvádím v prezentaci dat). Ve skupině 06 je těchto rodin více. Dalo by se tedy usuzovat na 

to, že v této skupině může převažovat vliv takového rodinného působení na trestnou 

činnost dětí. Není ale ani malý vliv part, do kterých tyto děti patří, přičemž parta se podílí 

spíše na takových negativních projevech chování jako jsou záškoláctví a toulky. Naproti 

tomu ve skupině 91 může delikventní chování a tím i trestná činnost více souviset s vlivem 

skupiny vrstevníků, se kterou se děti ztotožňují. 

Domnívám se, že rodiny dospívajících dětí s poruchami chování jsou méně 

soudržné, atmosféra v nich bývá konfliktnější a je v nich poměrně častý výskyt složitých 

vztahů oproti rodinám s normálně se vyvíjejícími dětmi. 

U sledovaných rodin je patrný trend, kdy jsou děti po rozvodu ve zdrcující většině 

svěřovány do výchovy matkám, ačkoliv v některých případech je matka očividně málo 

způsobilá se o dítě starat. 

Důvody umístění dětí do DDU jsem z hlediska typu rodiny znázornila do tabulek 

č . l l a),b). 
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Tabulka č . l l a): Znázornění důvodů pro umístění dětí do DDÚ vzhledem k typu rodiny 

Skupina 91 

oo 

^ ^ ^ ^ Důvody 

Typ rodiny^N. 
Nepéče Lhaní, 

podvody 

Nerespe-
ktování 
autority 

Záškolá-
ctví 

Agrese, 
konflikty Útěky Toulky Parta Krádeže Drogy, 

alkohol 
Trestná 
činnost 

Úplná 2 1 4 27 9 10 8 9 5 3 9 

Neúplná s 
matkou 

4 - 11 16 10 8 4 5 6 1 5 

Neúplná s 
otcem 3 - 1 2 - 0 0 2 - - 2 

Doplněná 
s vlastní 
matkou 

1 2 8 15 11 10 10 9 12 - 11 

Doplněná 
s vlastním 
otcem 

2 1 2 6 - 3 1 - 4 - 1 

Náhradní 2 1 3 2 2 3 2 - 1 - 4 

•výsledky jsou uváděny v absolutních hodnotách 



Vysvětlivky k tabulkám l la ) ,b ) : 

I I Nejvyšší počet u jednotlivých důvodů umístění 

I | Nej vyšší počet jednotlivých důvodů u daných rodin 

I I Nejvyšší počet výskytu důvodu a zároveň nejvyšší počet u dané rodiny 

Tabulka 11a) ukazuje, že ve skupině 91 se jako nejproblémovější jeví doplněná 

rodina s vlastní matkou dítěte. U dětí tohoto typu rodiny se nejčastěji vyskytuje trestná 

činnost, agrese, útěky, krádeže, toulky, lhaní, parta. Další rizikovou rodinou je rodina 

úplná, v níž dominuje hlavně záškoláctví, ale i útěky z domova, parta, drogy a alkohol. 

U jednotlivých typů rodin dominují pak tyto poruchy chování: 

úplná - záškoláctví, 

neúplná s matkou - záškoláctví, 

neúplná s otcem - nepéče, 

doplněná s vl. matkou- záškoláctví, 

doplněná s vl. otcem - záškoláctví, 

náhradní - trestná činnost. 

Vzhledem k tomu, že se u této skupiny vyskytuje záškoláctví u 68 dětí (57,6%), je 

pochopitelné, že jeho výskyt převažuje u téměř všech typů rodinného uskupení. 

Nepéče u neúplných rodin, kdy dítě žije s otcem, může znamenat, že otec není 

dostatečně vnímavý k potřebám dítěte. Nebo prostě pro něho může být náročné mít 

odpovědnost za chod domácnosti a za děti a zároveň zvládat nároky svého povolání. 

Reakcí dítěte na tento stav nejistoty v rodině je např. realizování se v partě vrstevníků. 

Trestnou činnost u dětí z náhradní rodinné péče je možné vysvětlit větším 

ochranitelstvím těchto dětí rodiči, tím pádem i menšími tresty, pokud něco provedou. Svou 

roli může hrát i hledání vlastních kořenů, zejména pak u romských dětí, které se začleňují 

do závadových part vrstevníků vlastního etnika. Jako rizikový faktor vystupuje i raná 

citová deprivace, která může být jedním z předpokladů pro rozvoj nežádoucího chování, 

tedy i trestné činnosti. 
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Tabulka č . l l b): Znázornění důvodů pro umístění dětí do DDÚ vzhledem k typu rodiny 

Skupina 06 

oo 
On 

Důvody 

Typ rodiny^.. 
Nepéče Bez 

bydlení 
Lhaní, 

podvody 

Nerespe-
ktování 
autority 

Záškolác 
tví 

Agrese, 
konflikty Útěky Toulky Parta Krádeže Drogy, 

alkohol 
Trestná 
činnost 

Sexuální 
život 

Úplná - 3 1 15 7 4 6 4 9 2 6 7 2 

Neúplná s 
matkou 8 6 - 10 14 2 8 4 8 4 8 2 3 

Neúplná s 
otcem 2 - 1 4 2 4 2 2 1 1 1 - 1 

Doplněná 
s vlastní 
matkou 

1 2 - 14 17 7 10 5 11 7 6 - -

Doplněná 
s vlastním 
otcem 

1 - - - - 1 - - - - - - -

Náhradní - 2 1 11 11 9 8 5 6 12 2 1 1 

•výsledky jsou uváděny v absolutních hodnotách 



Z tabulky 1 lb) vyplývá, že ve skupině 06 se jako nej rizikovější z hlediska poruch 

chování jeví rodina neúplná s matkou a doplněná s vlastní matkou dítěte. U rodiny 

neúplné je to nepéče a ztráta bydlení; v období dospívání drogy, alkohol a předčasné 

zahájení sexuálního života. U rodiny doplněné s vlastní matkou dominuje záškoláctví, 

parta, útěky a toulky. 

Nepřehlédnutelný je také zvýšený výskyt poruch chování v náhradní rodině, kde 

dominuje agrese, toulky a krádeže. 

U jednotlivých typů rodin dominují pak tyto poruchy chování: 

úplná - nerespektování autority, 

neúplná s matkou - záškoláctví, 

neúplná s otcem - nerespektování autorit, agrese, 

doplněná s vl. matkou- záškoláctví, 

doplněná s vl. otcem - nepéče, agrese, 

náhradní - krádeže. 

Výrazněji se projevuje nerespektování autorit u rodin úplných a n e ú p l n ý c h 

s otcem, což všeobecně může být způsobeno silnější opozicí dítěte v období puberty proti 

rodičům. Vzhledem k celkovému nárůstu této problematiky u dětí si myslím, že je potřeba 

na ni přihlédnout v kontextu s rodičovskými postoji. Slabé vedení dítěte a nedůslednost 

rodičů dávají dětem někdy příliš velký prostor pro jejich konání podle vlastní vůle a 

zneužívání rodičovské submisivity ve svůj prospěch. Rodiče pak již nejsou schopni své 

děti usměrnit. 

Matky, které se musí o děti starat samy, mají ztíženou situaci v tom, že musí 

zabezpečit rodinu ve všech ohledech - financování a chod domácnosti, péče o děti, často 

musí být v roli přísného rodiče (která je v naší společnosti spíše zastávána muži). Nezbývá 
čas na kontrolu, zda dítě plní vše, jak by mělo. Zde vzniká prostor pro záškoláctví dětí. 

Krádeže dětí z náhradních rodin mohou být kompenzačním jednáním citového 

strádání nebo nejistoty ve vztazích. Dítě si často nakradenými věcmi „kupuje" kamarády. 

Ve celém sledovaném souboru bychom tedy mohli pozorovat jistou souvislost 

vyskytujících se poruch chování s danvm typem rodiny. 

Ve skupině 91 je například nerespektování autority typické pro rodinu neúplnou, 

kdy se o děti stará jenom matka a pro rodinu doplněnou o matčina partnera. Doplněný 
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partner nemá často takovou autoritu, jakou by měl vlastní otec dítěte a matka mnohokrát 

řeší problém volby partner nebo dítě. 

Jako závažný problém vyvstává u skupiny 06 ztráta bydlení. Tento problém musí 

řešit hlavně neúplné rodiny s matkou. Tomuto faktu nahrává, že v současné době jsou 

podmínky v oblasti bydlení ztížené, dochází ke zvyšování nájemného, celkově rostou ceny 

bytů a matky samoživitelky většinou nemají dostatek financí na udržení takového bytu a 

končí na ubytovnách nebo přímo na ulici. Otcové z těchto rodin se většinou na financování 

rodinných záležitostí nepodílí, neplatí výživné, často není ani známo, kde se nacházejí. 

Výsledky ukazují, že k rizikovějším rodinám z hlediska poruch chování u dětí 

patří rodiny neúplné a doplněné, kde je dítě v péči vlastní matky. V roce 1991 se jeví 

jako více problematické i prostředí v úplné rodině. 

Zvyšuje se míra problémů u dětí v náhradní rodinné péči. Tento stav mohl 

vzniknout i v důsledku toho, že před rokem 1989 byl proces svěřování dítěte do adoptivní 

péče zdlouhavější a kritéria byla náročnější. Po roce 1989 dochází i v této oblasti 

k určitému uvolnění a je snaha o zrychlování adoptivního procesu (např. FOD). Zkracování 

procesu výběru vhodných rodičů pro dítě tak může být na úkor kvality, bez přihlédnutí 

možného negativního vývoje dítěte. Je posilován odpor proti ústavním institucím a dochází 

k upřednostňování péče v rodinách. V práci se setkávám s případy nezvládnuté adoptivní 

péče a s vrácením dítěte do ústavních institucí. 

Pokud se k rizikům týkajících se rodinného složení přidá ještě nesprávný výchovný 

postoj, pak téměř s určitostí můžeme předpokládat, že se v chování dětí musí objevit 

negativní projevy. Například pokud se dítě nebude ve své rodině cítit patřičně oceněno, 

nemůžeme se divit, že toto ocenění bude hledat v jiných prostředích či skupinách. 

I delikventních, jejichž hodnoty se nemusí slučovat s hodnotami uznávanými v dané 

společnosti. Poruchy chování z hlediska výchovného postoje v rodině jsou znázorněny do 

tabulek 12 a),b). 
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Tabulka č.12 a): Znázornění vyskytujících se forem poruch chování u dětí z DDÚ vzhledem k výchovným postojům rodičů 

Skupina 91 

v . Poruchy 1 
vChování 1 

Rodičovstok. s 
postoje J 

Lhaní, 
podvody 

Nerespe 
ktování 
autority 

Záškolác 
tví 

Agrese, 
konflikty Útěky Toulky Parta Krádeže Drogy, 

alkohol 
Trestná 
činnost 

Sexuální 
život 

Bez 
poruch 

Zanedbávající 1 3 33 9 15 9 6 11 4 18 - 8 

Slabé vedení 1 12 21 8 9 11 11 9 - 11 - 1 

Protektivní 1 6 3 8 - 1 2 2 - - - -

Nejednotný 1 5 3 4 4 1 5 4 - - - -

Trestající - 1 1 - 1 - - - - 1 - 1 

Vysoké nároky - 1 1 - 1 - - - - 1 - -

Bezproblémová 1 1 6 3 4 3 1 2 - 1 - -

*výsledky jsou uváděny v absolutních hodnotách 



Vysvětlivky k tabulkám 12a),b) 

] Nejvyšší počet u jednotlivých poruch chování 

| | Nejvyšší počet jednotlivých forem poruch chování u daného výchovného postoje 

• Nejvyšší počet výskytu poruch chování a zároveň nejvyšší počet u daného výchovného postoje 

Tabulka č. 12a) ukazuje, že u skupiny 91 se zanedbávající postoj rodičů vyskytuje 

nejčatěji a zároveň se jeví jako nejproblémovější. U tohoto postoje jsou nejpočetněji 

zastoupeny různé formy poruch chování - agrese, záškoláctví, útěky, krádeže, drogy 

alkohol, trestná činnost. Zároveň ze zanedbávajícího prostředí pochází nejvíce dětí, které 

jsou bez poruch chování. Do DDÚ byly tyto děti přijaty kvůli špatné péči rodičů. 

Poruchy chování se také výrazněji projevují u slabého výchovného postoje. Rodiče 

na dítě většinou nestačí, jsou nedůslední a děti pak mají možnost si dělat, co chtějí. Rodiče 

nepředstavují pro dítě autoritu. Patří sem takové poruchy chování jako jsou nerespektování 

autority, toulky a účast v partě. 

U každého typu výchovného postoje dominují jiné poruchy chování: 

zanedbávající - záškoláctví, 

slabé vedení - záškoláctví, 

projektivní - agrese, 

nejednotný - nerespektování autority, parta, 

trestající - nerespektování autority, záškoláctví, trestná činnost, 

bez poruch, útěky 

vysoké nároky - nerespektování autority, záškoláctví, trestná činnost, 

útěky 

bezproblémový - záškoláctví. 

U trestající výchovy a výchovy s vysokými nároky na dítě je zastoupeno více 

poruch oproti ostatním postojům, neboť dětí z takových rodin je v souboru velmi málo a 

uvedené poruchy se vyskytují pouze jedenkrát. 
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Tabulka č.12 b): Znázornění vyskytujících se forem poruch chování u dětí z DDÚ vzhledem k výchovným postojům rodičů 

Skupina 06 

^v. Poruchy 
^ \ c h o v á n í 

Rodičovské^ 
postoje 

Lhaní, 
podvody 

Nerespe 
ktování 
autority 

Záškolác 
tví 

Agrese, 
konflikty Útěky Toulky Parta Krádeže Drogy, 

alkohol 
Trestná 
činnost 

Sexuální 
život 

Bez 
poruch 

Zanedbávající 1 8 9 8 6 4 4 5 3 5 2 15 

Slabé vedení 1 20 24 10 13 12 13 15 11 2 3 4 

Projektivní - 18 12 7 4 3 9 3 5 3 - -

Nejednotný - 2 2 - 4 - 1 1 1 - 1 -

Trestající - 1 3 1 3 - 3 - 1 - 1 2 

Vysoké nároky 1 1 1 - 1 - 1 1 - - - -

Bezproblémový - 4 - 1 3 1 4 1 2 - -
-

•výsledky jsou uváděny v absolutních hodnotách 



Tabulka č. 12b) ukazuje, že ve skupině 06 je velmi problémový slabý výchovný 

postoj rodičů. Vysoké početní zastoupení je téměř ve všech formách poruch chování, 

kromě trestné činnosti. Trestná činnost se vyskytuje nejvíce u zanedbávající výchovy. U 

zanedbávající výchovy je také nejvíce dětí bez poruch chování. 

U jednotlivých typů výchovného postoje dominují jiné poruchy chování: 

zanedbávající - bez poruch, 

slabé vedení - záškoláctví, 

projektivní - nerespektování autority, 

nejednotný - útěky, 

trestající - záškoláctví, útěky, parta, 

vysoké nároky - nerespektování autority, záškoláctví, útěky, parta, 

krádeže, lhaní, 

bezproblémový - nerespektování autority, parta. 

Ve zkoumaném souboru je mnoho rodin s nepodnětným prostředím pro dítě. Pro 

toto prostředí je zejména charakterické výukové a výchovné zanedbání dítěte a slabé 

vedení charakterizované nedůsledností rodičů. Tento fakt je podpůrným pro záškoláctví 

dětí, které je u našeho souboru tak výrazné (u obou skupin). Nezájem rodičů o školu, 

nedůsledné vedení, neschopnost rodičů vést dítě k určité zdrženlivosti v r e a l i z a c i svých 

vlastních přání, to vše ovlivňuje postoj dítěte ke škole a k autoritám, které se k ní vztahují. 

Ve škole je dítě vedeno ke kázni a k respektování autority učitele, která se u 

rizikových dětí může snadno zvrátit v odpor ke školnímu prostředí. Dítě ze sociálně 

slabého prostředí může mít velmi obtížné postavení mezi ostatními vrstevníky a těmto 

tlakům se může bránit třeba záškoláctvím. Také děti se syndromem ADHD (poruchou 

pozornosti s hyperaktivitou) nemají ve školním prostředí jednoduchou pozici - špatně se 

začleňují do kolektivu, mají časté problémy s kázní, musí se vyrovnávat s neúspěchy ve 

školních v ý k o n e c h a jsou častými „záškoláky". 

Rodičovská nedůslednost, která se vyskytuje u sledovaného souboru také ve 

zvýšené míře v obou skupinách, bývá zdrojem frustrace životní potřeby jistoty dítěte 

s následkem problémů v sociální adaptaci. A je to právě rodičovská nedůslednost, která je 
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významným faktorem při vzniku nerespektování či despektu vůči rodičům. U výchovy 

protektivní pak můžeme také nalézt aktivní protest vůči rodičům, kterým se dítě snaží 

kompenzovat domácí omezování. 

V období dospívání je typické, že čím větší je výchovný tlak rodičů a okolí, tím 

větší bývá odpor pubescentů proti autoritě, ti. hlavně proti rodičům. Potlačující výchovný 

postup může mít za následek větší tendenci k odklonu od autorit a větší únikové tendence 

z rodiny a školy, nebo tzv. zlomení individuality za použití trestů. Pro dospívajícího to 

znamená ztrátu sebevědomí a vědomí vlastní hodnoty, lidské důstojnosti a víry ve 

spravedlnost a dobro. Ale nejen autoritativní výchovný postoj může znamenat odklon od 

rodičovských autorit. 

Nerespektování autority se vyskytuje především u dětí, v jejichž rodinách se 

vyskytují určité nedostatky ve vztazích k dítěti. Dítěti je ponecháno příliš volnosti, nejsou 

mu předkládány jasně vymezené hranice chování, rodina společně tráví mnohem méně 

času atp. Proto může docházet a dochází k častějšímu výskytu nerespektování autorit i 

v naší současné společnosti. Vliv může mít také špatné pochopení demokracie, kdy rodiče 

upozorňují a vnímají pouze svá práva, ale zapomínají, že existují také určité povinnosti. 

Vzniká tak prostor k tomu, aby si dítě své autority nacházelo například v partách 

vrstevníků. 

Matějček (1992) poukazuje i na to, že také příliš povolná výchova (bez vedení 

dítěte k sebekontrole) je ve svých důsledcích zpravidla neúspěšná. Příliš volná výchova a 

potlačující výchovný postup uvedený výše zbavují dítě životní jistoty a mohou způsobovat 
chronickou frustraci jedné z jeho základních psychických potřeb. Následkem toho pak 

může být kompenzační zvýšení agresivity dítěte (Matějček, 1992). 

U celého souboru pak můžeme vysledovat, že u dětí, jejichž rodiče je vychovávají 
bez zájmu, nedůsledně nebo příliš protektivně se vyskytují vážné poruchy chování jako je 

trestná činnost, experimentování s drogami, požívání alkoholu a agrese. 

Z tabulek č.lla),b) a Č.12a),b) vyplývá, že poruchy chování u dětí není možné 

posuzovat, aniž bychom nepřihlédli k rodinnému prostředí dítěte. Tyto dvě oblasti 

jsou úzce provázány a poruchy chování mohou vznikat jako následek problémového 
rodinného prostředí. Provázanost těchto dvou oblastí ukazují přílohy č. 4 a č. 5, v nichž 

jsou uvedeny popisy případů dětí umístěných na diagnostický pobyt. 
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Způsob jak se rodina staví k nejrůznějším věcem, událostem, jak prožívá starosti a 

řeší konflikty, jak tráví den - to všechno přechází na dítě, do jeho zvyků a návyků. Příčiny 

výchovného úspěchu nebo neúspěchu potom závisejí jak na vychovateli, tak na dítěti (jak 

se srovná s tím, že je vychováváno, že se od něj něco chce, že něco musí anebo nesmí). 

3. s l edovaná otázka: 

Jaké jsou rozdíly v poruchách chování z hlediska pohlaví a věku ? 

U sledovaných dětí se vyskytovaly různé formy a stupně poruch chování. Graficky 

je výskyt všech vyskytlých poruch chování v obou sledovaných skupinách znázorněn 

v příloze č. 3. Tyto poruchy byly sledovány z hlediska jejich výskytu jak u dívek tak u 

chlapců a z hlediska zastoupení jednotlivých forem poruchového chování v různých 

věkových skupinách. 

S přibývajícím věkem se pestrost problémového chování u jedinců rozšiřuje a 

projevy jsou čím dál tím závažnější. U jedinců jsou patrné takové poruchy chování, které 

jsou zaměřeny protispolečensky, někdy jsou nasměrovány proti vlastní osobě 

(sebepoškozování, pokusy o sebevraždy) apod. S těmito poruchami se pak váží ještě další 

negativní projevy v chování jedince, takže nezůstává pouze při jedné formě poruchového 

chování. U mladšího školního věku se ještě nemusí jednat o poruchy chování, ale 

problémové chování vychází zejména z nesprávného vzorce chování v rodině. 

Nejvíce ohroženou věkovou skupinou ve výzkumném šetření se jeví pubescence. 

Je také nejvíce početně zastoupena. 

Dítě má v každém věkovém období nastaveno mnoho různých překážek , které 

musí ve svém vývoji překonat. Pokud ale musí navíc čelit dalším zátěžím, které vyplývají 

např. z rodinného prostředí, může to mít v jeho zdravém vývoji závažné důsledky. 

Novodobě vyvstává zejména u dívek ze souboru problematika předčasného 

zahájení sexuálního života. U chlapců umisťovaných do diagnostického ústavu je tato 

problematika spíše skrytá. Týká se to především romských chlapců, kteří přicházejí 

obvykle se závažnějšími poruchami chování (trestná činnost, drogy). Dříve než se rozkryje 

celá jejich situace, ocitají se na dlouhodobém útěku a skrývají se u svých sexuálních 

partnerek, které ještě samy nejsou plnoleté a často bývají již těhotné. 

- 94 -



V upevňování sexuálních rolí ve školním věku může být velkým problémem 

sledování vzorů v rodině, kdy matka často střídá partnery, dítě žije pouze jedním s rodičů a 

druhý vzor v rodině chybí. Proto pak může dívka hledat oporu a jistotu u jiných mužů. 

Obtíže v přejímání genderové role jsou dnes vzhledem k její proměně častější než 

v tradičních dřívějších společenstvích a mohou vést až k extrémním pólům chování dívek. 

Na jedné straně mohou tyto obtíže vést v období dospívání k neurotickým nebo 

psychosomatickým poruchám, anebo jak je patrné z našeho souboru, k předčasnému 

zahajování sexuálního života. Dívky se upínají většinou na starší chlapce či muže, vodí si 

je domů, nebo naopak ke svým sexuálním partnerům z domova utíkají. Rodiče jsou pak 

v těchto situacích bezradní a nezbývá jim než situaci řešit právě umístěním dítěte do 

ústavního zařízení. 

Problémem je zejména to, že ačkoliv výšený sexuální zájem je pro období puberty 

přirozeným jevem, projevy s ním související nejsou kultivované do vyspělejších a 

společensky vhodných forem. Dívky sice dosahují pohlavní zralosti a fyzické vyspělosti, 

ale z hlediska duševního vývoje je ještě třeba nějaký čas pro celkové dozrávání osobnosti. 

Celospolečensky je vlastně sexualita a možná i promiskuita zvýrazňována jako 

něco „-in-". Děti se mohou každý den setkávat s těmito jevy v bulvárním tisku a jiných 

mediích. Na odiv jsou dávány příběhy ze života „celebrit", kde se jako běžná norma 

objevují rozvody kvůli o mnoho let mladším novým partnerům, snadný výdělek peněz a 

získání popularity díky obnaženým „uměleckým" fotografiím apod. 

Dále můžeme ve sledovaném souboru pozorovat, že se výrazně zvyšuje výskyt 

některých forem poruch chování u dívek, např. nerespektování autorit, užívání drog a 

alkoholu, předčasná sexuální aktivita. A v některých problémových oblastech jakoby 

doháněly chlapce. Mohli bychom to vysvětlit jakousi negativní emancipaci dívek v této 

oblasti. 
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Hlavní sledovaná otázka: 

K hlavní sledované otázce: „Jaké jsou shody a rozdíly ve skupinách 

umisťovaných dětí do DDÚ v Praze v roce 1991 a 2006?" bych mohla nyní konstatovat, 

že ve zkoumaném souboru dětí najdeme mnoho shodných ale také i rozdílných znaků, ve 

kterých se projevují souvislosti se společenskými a kulturními proměnami v našich 

poměrech za posledních patnáct let, které obě skupiny dělí. 

Patří sem takové změny jako je snižování počtu narozených dětí, objevuje se 

problematika tzv. „zpeněžování dětství" zejména u rodin podnikatelů, zvyšuje se procento 

rodin se složitými rodinnými vztahy, stoupá rozvodovost, celkově se zvyšuje důraz na 

materiální hodnoty u významné části populace, posunuje se průměrný věk partnerů při 

uzavírání prvního manželství směrem vzhůru, snižuje se stabilita rodin, výchovné působení 

rodičů je nahrazováno institucemi a dalšími socializačními vlivy, specifika mužské a 

ženské role jsou stále více stírána atp. 

Tyto změny vyplývají zejména ze zvýšené míry svobody a zároveň přebírání 

o d p o v ě d n o s t i jedinců za sebe samotné bez vnější kontroly. Jedinec i rodina se tak potýkají 

s větší volností, se kterou často neumí zacházet (např. není povinnost chodit do práce). Stát 

zasahuje až v okamžiku, kdy může být a často i je již pozdě. 

Toto období souvisí také s nekritickým přebíráním vzorů ze západních zemí a 

odmítáním všeho, co předcházelo roku 1989. 

Již na první pohled najdeme v obou skupinách mnoho shodných znaků, ať již to je 

ve složení z hlediska věku a pohlaví dětí, nebo typologie rodin dětí umisťovaných do 

DDÚ. V obou sledovaných letech převažují rodiny dětí pocházející ze sociálně slabého 

prostředí. Rovnoměrně jsou také umisťovány děti z hlediska věku a pohlaví, převažují 

děti z věkového období puberty. 

Typologie rodin dětí v DDÚ je hodně podobná, nejvíce dětí pochází z rodin 

neúplných (častěji žijí děti s matkami) a úplných (s oběma vlastními rodiči). 

Z výchovného postoje rodičů převažují dva základní typy: zanedbávající postoj a slabé 

vedení dítěte s nedůsledností. 

Výrazným problémem v obou skupinách je záškoláctví dětí. Záškoláctví bývá 

spojováno s negativním postojem ke škole, s nepřijetím normy pozitivního hodnocení 
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vzdělání, ale může být reakcí na selhávání ve škole. Dost často se jedná o děti z rodin, kde 

je vztah k běžným normám a hodnotám celkově změněn. 

Rozdí lv mezi skupinami můžeme najít jak v obecných charakteristikách 
jednotlivých skupin, tak v konkrétních sledovaných oblastech. 

Rozdílv vyplývající z obecných charakteristik skupin 

Rozdíl je patrný v počtech dětí navštěvujících dané typy škol. Ve skupině 06 je 

patrný úbytek dětí ze „zvláštních škol" (v současné době základních škol praktických). 

Tento rozdíl přisuzuji tomu, že v současných poměrech existuje jistá větší tolerance vůči 

žákům pocházejících z málo podnětného prostředí, kteří dříve byli umisťováni do 

zvláštních škol. Především to byly romské děti. V dnešní době tento handicap vyrovnávají 

speciální třídy, které jsou zakládány při základních školách, kdy tyto děti mohou chodit do 

základních škol. Do bývalých „zvláštních škol" jsou tak umisťovány děti, které tam 

opravdu patří, tj. zejména děti se sníženým intelektem. Neznamená to však, že do DDÚ 

přichází mnohem více nadanějších dětí. 

Tento vývoj může být způsoben tlakem na přehnané dodržování nediskriminačních 

postojů ve společnosti. Děti z rodin s nízkou sociokulturní úrovní jsou za každou cenu 

vřazovány do základních škol, ačkoliv jejich intelektové předpoklady tomu neodpovídají. 

Ve své praxi se pak setkávám s případy, kdy jsou děti přeřazovány do škol praktických 

během jejich pobytu v DDÚ. 

Další roli v této problematice hraje fakt, že s přeřazením dítěte do jiného typu školy 

musí souhlasit zákonný zástupce dítěte, který má rozhodující slovo. Přinejmenším ještě 

v roce 1989 jsme se mohli setkávat s přístupem, kdy se přeřazení dítěte do zvláštní školy 

uskutečňovalo i přes nesouhlas rodičů. V mnohých rodinách je snížený intelekt dítěte brán 

jako stigma a přeřazení dítěte do základní školy praktické se brání. Stává se, že pro děti 

jsou požadované vědomosti v základní škole náročné. To se odráží v jejich neadekvátním 

chování během výuky, negativním vztahu k učení i ke spolužákům a záškoláctvím. 

Odlišné jsou také počty dětí pocházejících z Prahy. Tento fakt je dán hlavně tím, 

že v roce 1991 pražský DDÚ přijímal děti pouze z Prahy a v roce 2006 již došlo k úpravě 

podmínek přijímání dětí do jednotlivých ústavních zařízení podle Předpisu č.438/2006 Sb., 

kterým se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských 
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zařízeních a byla tak oproti roku 1991 rozšířena územní působnost DDÚ pro hl.m. Prahu a 

pro správní obvody obcí s rozšířenou působností Benešov, Říčany, Vlašim a Votice. Před 

rokem 2003 byla působnost ústavních zařízení rozdělena podle krajů, čili pražský dětský 

diagnostický ústav přijímal děti pouze z Prahy. 

Zajímavé jsou také počty dětí přijatých na diagnostický pobyt za oba sledované 

roky. V České republice dochází všeobecně k poklesu porodnosti, mohl by se tedy tento 

úbytek dětí projevit i na počtu umisťovaných dětí do DDÚ. Obě skupiny mají ale přibližně 

stejný počet dětí. V roce 1991 bylo přijato pouze o 6 dětí více. Po nahlédnutí do knihy 

evidence dětí přijatých na diagnostický pobyt vletech mezi sledovanými roky 1991 a 

2006, jsem zjistila, že roky 1992 až 2005 jsou podstatně početně silnější. Bylo přijímáno 

v průměru kolem 150 dětí. V posledních letech tohoto rozmezí ale docházelo k 

postupnému úbytku dětí přijatých do DDÚ (kolem 130 dětí). 

V roce 1991 byly zákonem č.171/1990 Sb. zavedeny deváté ročníky, ale děti měly ještě 

možnost přecházet na střední školu i z osmých ročníků. Takže do DDÚ bylo přijímáno 

méně dětí 15-161etých. Navíc děti byly přijímány do DDÚ pouze z Prahy. V roce 2006 

byla již rozšířena územní působnost DDÚ a deváté ročníky jsou součástí povinné školní 

docházky. Z toho vyplývá, že počet přijatých dětí by měl oproti roku 1991 stoupnout, ale 

není tomu tak. Z toho bychom mohli opravdu usuzovat na postupné snižování přijímání 

dětí do DDÚ v důsledku snižování počtu narozených dětí v předcházejících letech. Toto 

snížení nemusí být dáno pouze nižší porodností v naší republice. Vznikají nová zařízení, 

která v určitých případech jsou schopná DDÚ zastoupit. Např. od roku 1991 vznikala 

Střediska výchovné péče, kde jsou realizovány pobyty odpovídající DDP v DDÚ. 

Rozdíly vyplývající z konkrétních sledovaných oblastí 

Velký rozdíl mezi skupinami je v nárůstu problémů s respektováním autority, se 

kterými se vnáší společnosti stále častěji setkáváme, a to nejen rodičovské, ale také 

autority v širším sociálním prostředí dítěte (škola, zájmové organizace atp.). Soudy o 

druhých lidech jsou u dětí zejména v dospívání ovládány ještě nevyspělou a nevyzrálou 

osobností, a proto jsou často ukvapené a nespolehlivé. Jsou závislé na citovém prožívání. 

Navíc je tento nerespekt posilován v rodinách nevhodným přístupem k dospívajícím, 

negativními vzory, podkopáváním autority jiných institucí apod. 
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Ve sledovaném souboru je patrný výrazný pokles trestné činnosti páchané dětmi, 

ačkoliv se mluví právě v této oblasti o trendu nárůstu. Dalo by se to například vysvětlit tím, 

že v roce 1991 byla trestná činnost doménou romských dětí, které se těchto činností 

účastnily v rámci své komunity či rodiny a dostávaly tak pozitivně posilující zpětnou 

vazbu v jejich nežádoucím jednání. Také bylo více dětí ze zanedbávajícího prostředí, které 

může stimulovat vývoj asociálního chování. Trend nárůstu trestných činů u dětí a mládeže 

v tomto roce by mohl být důsledkem oslabování rodinných vazeb a oslabením sociální 

kontroly části mládeže. 

Trestná činnost je také silně propojena s užíváním drog. Po sametové revoluci 

v roce 1989 došlo k prudkému rozšíření drogových závislostí a uživateli drog se stávaly i 

děti. V této souvislosti docházelo ke zvýšení trestné činnosti zejména u romských dětí, 

které za účelem získat peníze na drogu páchaly majetkovou trestnou činnost (např. časté 

bylo vykrádání aut, bytů, okrádání lidí na ulici). 

Závažným jevem je také zvyšující se brutalita jednání. Nejčastější trestnou 

činností jsou majetkové delikty (krádeže a vloupání). V posledních letech se v odborných 

kruzích vede diskuse o tom, zda by se neměla snížit věková hranice trestní odpovědnosti. 

Legislativně však tento návrh nebyl zatím úspěšný. Zvyšuje se totiž brutalita některých 

činů a setkáváme se i s loupežnými přepadeními. Množící se případy „dětských vrahů" a 

jiných závažných deliktů proto vedly k tomu, že se některé výchovných ústavy specializují 

na jedince s uloženou ochrannou výchovou.. 

Tento stav koresponduje se statistikami uváděnými na stránkách Ministerstva vnitra 

ČR (viz http://www.mvcr.cz/dokument/2007/vereinvporadek/zprava06.pdfí. kde se 

poukazuje na to, že od roku 1999 dochází poklesu trestné činnosti dětí mladších 15 let. 

Nastává tak změna, neboť vývoj kriminality mládeže měl po roce 1989 vzestupnou 

tendenci, trestných činů spáchaných nezletilými a mladistvými pachateli, prudce přibylo. 

Dochází také ke zvyšování užívání a experimentování s drogami. Domnívám se, 

že je to způsobeno několika faktory. Rozšířila se nabídka v této oblasti. Drogy jsou 

přístupnější stále mladším dětem. Došlo také k nárůstu požívání alkoholu u dospívajících. 
Zatímco v roce 1991 bylo hlavním způsobem užívání drog čichání těkavých látek (toluen, 

lepidlo), pro rok 2006 je typické kouření marihuany (které se stává jakýmsi standardem ve 

vrstevnických skupinách), intravenózní aplikace pervitinu či experimenty s LSD a extází. 
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Nešpor (2000) uvádí, že i pouhé experimentování s návykovými látkami je u dětí a 

dospívajících spojeno s většími problémy v různých oblastech života (rodina, škola, trestná 

činnost). Rizikovými faktory pro vznik závislosti mohou být: nedostatek času na dítě, 

návykové choroby u rodičů, nejasná pravidla pro chování dítěte, přehnaná přísnost, 

podceňování dítěte apod. (Nešpor, 2000). 

Užíváním drog mohou být ohroženy častěji děti z neúplných či dysfunkčních rodin, 

dále pravděpodobnost tohoto ohrožení zvyšují vzájemná nedůvěra nebo konfliktní vztahy 

s rodiči, alkoholismus či problémové pití u rodičů, poruchy chování v dětství, blízké 

sociální okolí silně konzumující alkohol či zneužívající drogy (Dunovský, 1999). 

Dítě na tento stav může reagovat právě tím, že rodině samo působí problémy, a 

odvádí tak pozornost od závislostního chování rodičů. Projevy dítěte mohou být různé od 

záškoláctví, krádeží přes pití alkoholu nebo braní drog. 

- 100 -



8. Diskuse 

Diskuse k hlavní otázce: „Jaké jsou shody a rozdíly ve skupinách umisťovaných dětí do 

DDÚ v Praze v roce 1991 a 2006?" 

V české společnosti dochází od počátku 90.let k socioekonomickým proměnám, 

které se promítají do života celé její populace. Otevřený prostor svobody, který umožňuje 

strukturovat životní prostor a čas do značné míry podle osobní volby, je na jedné straně 

výzvou k odpovědnosti a na straně druhé konfrontací například s přílišným 

individualismem. Během let se nahromadila celá řada skrytých problémů, spjatých s 

postavením dětí a se vztahem dospělé společnosti k dětství, rodičovství atp. (Dunovský, 

1999). 

Cournut-Janin (in Stech, 1997) hovoří o „tzv. kulturním štítu, který v době, kdy vše 

bylo dáno tradicí (pravidla chování, následnictví atp.), jedince chránil, protože mu 

umožňoval snazší orientaci v sociálním světě a zadával jasné souřadnice vlastního 

vývojového pohybu" (in Stech, 1997, s.106). Stech dále dodává, že ... „ takový kulturní 

štít dnes funguje v daleko menší míře. Rodina tento štít ztrácí a jedno z hlavních míst, kde 

je tento štít „děravý", je kontrola nad socializací svých dětí. Právě zde je rodina vydávána 

stále více všanc „hře náhodných nálad a situací" vázaných na děti. jejichž potíže a 

neúspěchy ohrožují celou rodinu..." (Štech, 1997, s.106-107). 

Myslím si, že k tomuto stavu přispívá snížení státní a institucionální kontroly nad 

chováním občanů, tedy i dětí a mládeže a zvýšení benevolence, tolerantnosti k „subkultuře 

teenagerů". Nárůst problémového a rizikového chování dětí může souviset také 

s výkonovou orientací ve společnosti a zvýšenou preferencí materiálních hodnot. Vždyť 

kolik dětí z ekonomicky slabých rodin nosí tzv. značkové oblečení, jen aby se vyrovnaly 

těm bohatším. Tento fakt poukazuje zároveň na to, jak někteří rodiče neumějí odolávat 

tlaku svých dětí, když něco chtějí. 

Odolnost rodiny bývá mnohdy oslabována chronicky působícími obtížemi v životě. 

Tyto obtíže se pak projevují i v chování dětí z takových rodin. U jedné i druhé sledované 

skupiny můžeme takových obtíží najít mnoho - vysoká rozvodovost, děti žijí pouze 

s jedním rodičem, alkoholismus a trestná činnost rodičů, úmrtí v rodině apod. Také reakce 

na tyto obtíže neboli poruchy v chování jsou u dětí v obou skupinách obdobné (zvýšený 

výskyt záškoláctví, útěky z domova atp.). 
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Některé problémy dětí a rodin se však během společenského vývoje mění, nabyly 

na intenzitě nebo naopak ustupují do pozadí, případně se objevily problémy nové. 

Jedním z takových problémů je například ztráta bydlení nebo špatné bydlení, které bývá 

zapříčiněno zvyšováním chudoby sociálně slabších rodin a zvyšující se nezaměstnaností 

rodičů. 

porneji phctvání St: výrazně zvyšnje popel clětí, kterp mají problém 

s respektováním autorit, nejčastěji rodičovských. I to koresponduje s vývojovým teftto 
v naší společnosti, ktly jgpu rocliěe více praeovně vytíženi.. dětem je dávána přílišná volnost 
a nejsou jasně vymezené mantinely v jejich chování. 

Zvyšuje se také procento dětí, které se začleňují do nejrůznějších part. kdy bezcílné 

tráví svůj volný čas s kamarády. Tento stav je dán také částečně zvýšením finančních 

nároků v organizacích, kleré nabízejí různé volnočasové aktivity. Být členem nějakého 
prestižnějšího oddílu se stává dětem s nižší ekonomickou úrovní nedostupné. Pro děti je 

potom snadné v takové partě sklouznout z nudy např. k užívání drog, u kterého je v 
souboru zaznamenán také zvýšený výskyt. 

Diskuse k 1. otázce - Jaké jsou hlavní důvody umfstčnf dčtí do DDÚ? 

V současné době je problematika svobody, odpovědnosti, kázně , autority a 

morálky, a to zejména v souvislosti s rostoucími negativními jevy dnešních mladých lidí, 

zcela aktuální. Těmito jevy jsou například konzumní přístup k životu, nízké sebeovládání, 
netolerantnost, ztráta smyslu pro povinnost apod. 

Břicháček (in Dunovský 1999) užívá pojem „sociálně maladaptovanč děti a 

mladiství" pro velkou skupinu dětí a adolescentů, kteří jsou ve vývoji poškozeni převážně 

ve sféře sociálního života. Objevují se u nich výchovné potíže, poruchy v sociálních 

vztazích i v adaptaci na okolní svět v takové míře, že jejich chování se vymyká obvyklým 

normám a mnohdy vede k selhání školnímu, sociálnímu i morálnímu. Zdroje těchto potíží 

bývají obvykle v sociálním prostředí, i když často se objevují i odchylky v somatickém a 

psychickém stavu a jeho vývoji. První náznaky těchto potíží se mohou vyskytnout již 

v časných fázích života, jiné nastupují později (nejčastěji v době kolem nástupu puberty). 
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Podmíněnost této maladaptace vidí Břicháček v multikauzalitě - rodina, styl 

výchovy, rané prožitky, vliv vrstevníků, významné okolnosti v životě atp. Jako hlavní 

predisponující faktory maladaptace zmiňuje tyto: 

- celospolečenské faktory (rychle změny ve společnosti, oslabení rodin, chybí kladné 

vzory pro děti, rozpor urychlujícího se nástupu biologického dozrávání a 

opožd1 ujícího se dozrávání sociálního atp.), 

- individuální predispozice jedince (genetické zátěže, oslabení dítěte včasných 

vývojových fázích, dispozice ke vzniku chronických nemocí aj.), 

rodinné predispozice (vedou k selhání rodiny při péči o dítě), 

predispozice ekologické (oslabuje se odolnost organismu vůči nemocem i stresům), 

- kulturní a sociální predispozice (negativní působení dospělých, předsudky, 

negativní vlivy ve škole, skupinách atp.), 

- predisponující životní okolnosti (nemoc či úmrtí v rodině, rozvod, konflikty, 

neúspěch, zklamání aj.), 

- predisponující situace (Břicháček, in Dunovský, 1999). 

Z této maladaptace mohou vyplývat nejrůznější důvody pro umisťovaní jedinců do 

DDÚ. Projevy této maladaptace u dětí mohou nabývat různých forem a u každého jedince 

se mohou projevit v jiné míře, nebo se neprojeví vůbec. Patří sem poruchy komunikace, 

agrese mezi dětmi, školní obtíže, psychická deprivace, psychická subdeprivace, poruchy 

chování jako je lhavost, útěky z domova, krádeže, šikanování slabších, asociální chování a 

sebepoškozování aj. 

Situace dětí ze zkoumaného souboru je často složitá a i sami dospělí mají co dělat, 

aby se v rychlých změnách zorientovali nebo obtíže těchto situací zvládli. U dětí ze 

zkoumaného souboru bychom našli téměř vždy nějaký ten predisponující faktor pro 

maladaptaci, ale ještě častěji více predisponujících faktorů působících současně. 

Diskuse ke 2.otázce - Jaké je rodinné prostředí dětí ze zkoumaného vzorku? 

„V současné společnosti dochází k poklesu porodnosti a sňatečnosti, spojenému 

s nárůstem rozvodovosti a s dalšími přidruženými jevy, které nejsou pro rodinu příliš 

příznivé. Přibývá dětí, které vyrůstají jen s jedním rodičem, nesezdaných manželství, 

alternativních forem pospolitého života mužů a žen, rodičů a dětí. Nárůst r o z v o d ů , 
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uzavírání druhých a třetích manželství, života mimo pevný a trvalý rodinný svazek může 

způsobovat, že daleko více dětí bude vyrůstat v daleko měnlivějším, nestabilnějším 

prostředí, s daleko více problémy, s nimiž se bude muset vyrovnávat. S oslabením 

tradičních rodinných svazků, kdy dítě vyrůstalo s matkou a otcem a oproti tomu rostoucím 

počtem rodin bez otce, budou vyvstávat problémy s identifikací chlapců s mužským 

genderem". (Helus, 2007, s. 142). 

U sledovaných dětí je takových rodin velké množství a identifikace s bezprostředně 

se nabízejícími vzory zejména ve vrstevnických skupinách (partách) není pak nic 

neobvyklého. 

Lorenz (in Stech, 1997) upozorňuje na to, že v současné společnosti mizí hierarchie 

a jasná strukturovanost vztahů v rodině, chybějí stále více bezprostřední vzory rodičů 

k nápodobě, čímž mizí určité strukturní opěrné body, proti nimž by se mohla vynořit 

individualita jedince. Lorenz proto volá po silných „otcovských" figurách, po přirozených 

vztazích nadřazenosti a podřízenosti (in Štech, 1997). 

V rodinách s dětmi, u kterých se vyskytují poruchy chování, můžeme tuto nejasnou 

strukturovanost vztahů v rodině pozorovat zcela jednoznačně. Děti pak hledají vlastní 
opěrné body ve vlastním světě, utvářejí si vlastní pravidla a přiklání se k osobám, které si 

vyberou podle vlastních měřítek (často pro ně samotné ohrožujících). 

Pro predikci problémového chování je důležitou sociální strukturou rodina. Rodiče 

ovlivňují chování svých dětí v mnoha směrech. Je zřejmé, že fungují zejména jako modely 

chování. „Také socializační vlivy, tj. tvorba hodnot a norem, se týkají rodiny. S projevy 

rizikového a problémového chování souvisí dlouhodobé převládající rodinné klima, 

názory, přesvědčení a postoje obou rodičů" (Macek, 1999, s.98). 

Rodina by měla být pro dítě především útočištěm. Pokud se ale podíváme na 

zkoumaný vzorek dětí a jejich rodiny, vidíme, že situace v těchto rodinách je velmi 

komplikovaná, existuje zde mnoho jevů, které narušují dobrou socializaci dítěte a jeho 

vývoj, dítě se dostává do složitých situací, které neumí samo řešit a může proto zvolit 

takové řešení, které neodpovídá hodnotám a normám společnosti. 

Zdravý a bezproblémový vývoj dítěte se může realizovat hlavně v atmosféře 

rodičovského zájmu a respektu, výchovou, která je na půdě bezpečných vnitřních 

rodinných vztahů a jasné hodnotové orientace rodičů. Dítě většinou nedělá to, co po něm 

rodiče chtějí, ale to, co mu rodiče předvádějí (Matoušek, 1996). 
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Také na našem zkoumaném vzorkuje možné sledovat, jak děti „kopírují" chování 

některých členů v rodině. U rodičů nebo sourozenců se vyskytuje v různé míře takové 

jednání, které má na dítě negativní vliv. Agresivita rodičů, trestná činnost páchaná rodičem 

či sourozenci, pasivní trávení volného času nebo naopak nedostatek volného času apod. 

Nedostatek času se do rodin výrazně promítá. V rodinách ubývá společné trávení 

času, vytrácejí se společné činnosti a společná setkání, která napomáhají vytvářet a 

rekonstruovat rodinnou historii a pomáhají dětem zařazovat své vlastní zkušenosti do 

kontextů zkušeností širší rodiny. Děti jsou často ve svém volném čase odděleny od světa 

svých rodičů a „omezeny" pouze na vrstevnické skupiny, což může přispívat k některým 

negativním jevům. Parta či skupiny vrstevníků je světem sama pro sebe, může být účinnou 

sítí sociálních opor dítěte, ale i ohrožením zdravého vývoje jeho osobnosti a 

kriminogenním prostředím (Dunovský, 1999). 

Langmeier a Matějček ve své knize (1974) hovoří o tzv. deprivaci v rodině 

(neuspokojení základních psychických potřeb dítěte). Deprivační vlivy působící 

v ústavních zařízeních jsou bohužel poměrně evidentní a vždy přítomné, ale deprivační 

působení v rodinách je již méně prokazatelné, resp. ani není sledováno výzkumně. 

Vzhledem k tomu, že většina dětí ze zkoumaného vzorku pochází z rodin vlastních 

a minimum dětí je delší dobu před umístěním do DDÚ v ústavní péči, beru jako významné 

hledisko výzkumného šetření právě možné působení v rodinách na děti, kdy nelze odhalit 

takové deprivační působení. Myslím si, že v mnohých rodinách, které navenek vypadají 

spořádaně a jako problém se jeví pouze dítě, které „zlobí", existují podněty, které jsou 

příčinou tohoto zlobení. Mohou to být permanentní konflikty mezi rodiči, upřednostňování 

vlastních potřeb před potřebami dítěte, nedostatečné vyjadřování citů vůči dítěti apod. 

Mohlo by se zdát, že chybí-li v rodině některý základní člen, dochází snadněji 

k ohrožení dítěte deprivaci. Ve sledovaných skupinách můžeme v mnohých rodinách najít 

jak nedostatečné zásobení podněty, tak porušení vztahů v rodině. Tyto okolnosti jsou 

charakteristické zejména pro neúplné rodiny. Podíváme-li se ale podrobněji na úplné 

rodiny, najdeme i zde mnoho faktorů pro vznik deprivace, např. konflikty mezi rodiči, 

nezájem rodičů o dítě, který je zakrýván kupováním drahých dárků dítěti apod.. Ve 

sledovaných rodinách se také často vyskytuje nízká socioekonomická a kulturní úroveň, 

která opět vytváří prostor pro vznik poruchového chování dítěte. 
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Diskuse ke 3. otázce — Jaké jsou rozdílv v poruchách chování z hlediska pohlaví a věku ? 

V některých výzkumných pracích ze zahraničí (viz Gaoni, Black, Baldwin, 1998 in 

Labáth, 2001) se mluví o tom, že první příznaky behaviorálních problémů vznikají při 

nástupu na základní školu a dominují ve věkovém období 8 až 15 let. V pozdějším věku se 

pak zdá, že mají tyto poruchy již vyhraněnou podobu, jako je např. kriminální životní styl. 

Z hlediska pohlaví se ve výše uvedených zahraničních pracích uvádí poměr výskytu 

disociálního chování 9:1 ve prospěch mužské populace. Disociální chování u děvčat 

posuzují jako internalizující chování (vyplývající více z depresí a úzkostí), u chlapců jako 

externalizující projevy (agresivní a aktivní protispolečenské chování) (Labáth, 2001). 

Tento trend je v našem výzkumném šetření patrný. Již u mladších dětí se vyskytuje 

problémové chování, které ale může být a je většinou dáno nesprávnými rodinnými 

vzorci, které dítě bezprostředně přebírá. Závažnější poruchy chování se vyskytují u dětí 

v pubertě, které jsou v našem souboru nejvíce zastoupeny. Dospívajících ve věku nad 16 

let je ve sledovaném souboru zastoupeno jen v nízkém počtu, takže nemohu jednoznačně 

tvrdit, že se u nich vytvořila vyhraněná podoba poruchového chování. 

Negativní jevy v chování dětí a mládeže mají velké rozpětí co do závažnosti. Na 
jedné straně je to velmi rozšířené záškoláctví, na straně druhé jsou to méně rozšířené ale 

vysoce závažné případy trestné činnosti. Dalšími závažnými jevy jsou kouření, zneužívání 
alkoholu, toxikomanie (která postihuje stále nižší věkové kategorie), předčasné sexuální 

zkušenosti, sebepoškozující jednání, atd. 

Vágnerová a Valentová (1991) poukazují na to, že „poruchy chování se v pubertě 

projevují ve větší míře než kdykoliv předtím. A to zejména u jedinců, kteří mají dispozice 

k takovému projevu, anebo jsou dlouhodobě deprivováni v oblasti citových potřeb a 

bezpečí rodinného zázemí"(Vágnerová, Valentová, 1991, s.108). Vzhledem ktomu, že ve 

většině rodin ze souboru nalezneme zanedbávající prvky v přístupu k dítěti, ať již výukové, 

výchovné, citové, materiální apod., můžeme tento vývoj předpokládat i u sledovaných 

skupin. V některých aspektech jej i dokládáme (zvýšený výskyt nerespektování autorit, 
hledání jistot v partách vrstevníků nebo i starších jedinců, apod.). 

Krocení nevázaného mládí, usnadnění přechodu do stavu plné dospělosti 

obstarávala odjakživa společnost svými normami, rituály a institucemi. Naše současná 
společnost ale poskytuje ve srovnání se společnostmi staršími relativně málo opory pro 
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zdárný průběh dospívání, a to zejména těm dětem, které nesměřují k vyššímu vzdělání. 

(Matoušek, 1996). 

Poruchové chování u chlapců se v souboru vyskytuje ve větší míře než u dívek. 

V celkovém počtu je také chlapců na diagnostický pobyt do DDÚ umisťováno dvakrát více 

než dívek. Je ale patrný nárůst některých forem poruch chování u dívek, kde se rozdíl mezi 

dívkami a chlapci stírá. U chlapců jsou více zastoupeny spíše aktivnější formy 

poruchového jednání, ale často i ty začínají být u dívek hojně zastoupeny. 

I když je nesporná biologická podmíněnost ve vývoji dívek a chlapců, která může 

vysvětlovat určité rozdíly mezi chlapci a dívkami, je třeba si uvědomit, že rozvoj všech 

psychických funkcí je vždy formován také výchovou, vzděláváním a celým prostředím. 

Socializační tlak nesporně přispívá ke zvýraznění některých rozdílů mezi chlapci a 

dívkami (Langmeier, Krejčířová, 1998). 

Mnoho dětí ze souboru pochází z rodin neúplných nebo doplněných o nového 

partnera vlastního rodiče. Ve většině rodin tak došlo k rozvodu nebo rozchodu rodičů, 

zároveň i vstupu „nevlastního" rodiče do života dítěte. Tyto zátěžové situace mohou 

chlapci a dívky zvládat nebo nezvládat rozdílným způsobem. 

Warshak (1996)ve své knize poukazuje na to, že dívky ve výhradní péči matky 

prospívají nejméně do doby adolescence zřetelně lépe než chlapci. Chlapci jsou více 

zranitelní, je u nich větší pravděpodobnost, že budou nešťastní, depresivní a stažení do 

sebe. Hůře vycházejí se svými rodiči, vrstevníky a učiteli. Snáze se dostanou do rozporu 

se zákonem. Mají více nejistoty co do své sexuální identity. 

Dítě je do DDÚ přijímáno tehdy, pokud se ocitne v ohrožení či nouzi. Nemá kde 

bydlet, nemá co jíst, je zneužíváno atp. Nebo samo svým jednáním ohrožuje sebe či okolí. 

Chodí za školu, užívá drogy a alkohol, krade apod. v těchto případech je potřeba dítěti 

poskytnout pomocnou ruku a korektivní prostředky. Pokud toho není schopna vlastní 

rodina, vstupuje do takové situace stát se svými institucemi. 

I když existuje již mnoho soukromých zařízení, které mohou poskytnout dítěti 

okamžitou pomoc, neobsáhnou ještě celou šíři problematiky týkající se ohrožených dětí. 

V současné době má zatím jenom státní sektor komplexní a silné mechanismy 

s kvalifikovanými odborníky schopnými s dítětem i rodinou pracovat 
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Děti, které se do DDÚ dostávají, mají šanci změnit svou situaci. Uvědomit si, co je 

v jejich chování špatně. Stejně tak i jejich rodiče, kteří mají na problémech svých dětí 

nemalý podíl. Během diagnostického pobytu je dětem prostřednictvím odborníků dávána 

zpětná vazba a korekce při nevhodných projevech v chování. Rodičům jsou nabízena 

doporučení, jak by bylo potřeba změnit výchovné postoje, případně možnost další 

intervence. Děti si zde vyzkoušejí, že v chování je potřeba dodržovat určité hranice, které 

často samy ze strany svých rodičů nepoznaly. 

Diagnostický ústav je proto třeba brát především jako „přestupní stanici", ze které 

děti mají možnost návratu do „normálního" života, ale stejně tak zůstává možnost, kdy se 

musí využít pomoc dalších zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo odborníků.. 
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Závěr 

Výsledky výzkumného šetření dokazují, že problematika dětí umisťovaných do 

Dětského diagnostického ústavu v Praze kopíruje společenský vývoj. Provázanost 

sledované problematiky s rodinným prostředím, které je odrazem společenského vývoje, je 

nesporná. 

Rodina patří mezi hlavní činitele, jež svým selháváním dětem umožňuje delikventní 

chování. Potvrzuje se, že děti s poruchami chování a delikventi pocházejí v převážné míře 

z tzv. problémových rodin (z rodin, jež bývají z různých důvodů dysfunkční). V těchto 

rodinách se navíc často setkáváme s nevhodnými výchovnými postoji rodičů vůči dítěti. 

Poruchy u dětí tak v různé míře odrážejí rodinnou situaci a většinou jsou jejím důsledkem. 

Do konfliktních situací se však dostávají i „normálně" fungující rodiny, pokud 

nedokáží odpovídajícím způsobem řešit problémy, které mohou mít pro dítě škodlivé 

důsledky. Tyto problémy mohou vést až k delikventnímu chování. Konfliktním situacím 

se nevyhnou ani rodiny společensky lépe situované, v nichž dochází k poklesu vlivu na 

chování dětí. 

Společenské změny jako jsou zvyšování důrazu materiálních hodnot u významné 

části populace, nízká stabilita rodin, výchovné působení rodičů je nahrazováno institucemi 

a dalšími socializačními vlivy, specifika mužské a ženské role jsou stále více stírána atp., 

kladou zvýšené nároky na adaptabilitu členů společnosti. Pokud jedinec nebo skupina 

nejsou schopni včas adekvátním způsobem na tyto změny reagovat, mohou se dostat do 

potíží, které sami neumějí řešit. 

Zásah státu je často realizován pozdě, až když rodiče na problémy svých dětí 

nestačí. Rodiče, kteří si sami často neosvojili vhodné adaptační mechanismy na změny ve 

s p o l e č n o s t i , jen těžko budou zvládat a nezvládají své děti. 

Poruchy u malých dětí nejsou včas zachycovány, proto se do ústavních zařízení dostávají 

často s již rozvinutými a závažnými poruchami chování. 

Jako řešení této situace se nabízejí změny v systému spolupráce rodina-škola-

odbor sociální péče, kde jsou první příznaky problémového chování dětí nejčastěji 

zachycovány. Posílení těchto vztahů by mohlo pomoci včasnému a účinnějšímu zásahu, 

pokud se u dítěte objeví poruchové chování. Podchycení problémů ještě v zárodku nabízí 

větší šanci dítěti neskončit v ústavním zařízení na delší dobu. Pro dítě i rodiče to pak může 
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znamenat pouze korektivní zkušenost, kterou jim nabízejí odborníci a bude záležet pouze 

na nich, jak s ní dále naloží. Následnou práci s rodinou ze strany odborníků při ústavních 

zařízení či sociálních pracovníků vidím jako velmi důležitou a přínosnou pro zlepšení 

vztahových mechanismů uvnitř rodiny. 

Pomoci by mohla také širší osvěta a prevence na školách prováděná školními 

psychology. Na každé škole by bylo potřeba rozšířit jejich působení. Rodiče se totiž často 

bojí nebo stydí pomoc odborníků hledat. Pokud by se mohli obrátit na odborníky 

z prostředí, které i sami rodiče dobře znají, situace by pro ně byla jednodušší a potřebná 

opatření by proběhla dříve než se problém dítěte zhorší. 
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Příloha č. 1 

Grafické znázornění důvodů umístění dětí do DDÚ v letech 1991 a 2006 z hlediska 

věkových skupin (v absolutních hodnotách) 
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Příloha č. 4 

Grafy znázorňující výskyt poruch chování u dívek a chlapců v jednotlivých 
skupinách ( v % ) 
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Příloha č. 4 

Graf porovnávající výskyt poruch chování v obou sledovaných skupinách (v %) 
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Příloha č. 4 

Popis případu dítěte umístěného na diagnostický pobyt v roce 1991 

Dívka M.S., 11 let 

Škola: ZvŠ, 4. ročník 

Důvod umístění: vydáno předběžné opatření pro dlouhotrvající výchovné problémy 

s nedostatečnou péčí ze strany rodiny 

Dívka české národnosti pocházející z romské rodiny, narozena jako druhé dítě, 
porod bez komplikací. Lehce opožděný psychomotorický vývoj. Do 1,5 roku 
v kojeneckém ústavu, pak v péči prababičky. 

Otec zemřel, když byl dívce jeden rok. Matka se toulá a v současné době je 
nezvěstná. Z tohoto partnerství narozeny 3 děti, všechny v péči prababičky. Prababička je 
negramotná, nemá objektivní náhled na chování vnučky. Rodinné prostředí je simplexní, 
nepodnětné a dospělí se dopouštějí výchovných chyb. 

Dívka měla odklad školní docházky ze zdravotních důvodů, ve 2. třídě byla 
přeřazena do zvláštní školy. Ve 4. třídě se dívka začala projevovat vulgárně, agresivně, 
byla negativistická, odmítá respektovat autoritu učitele. V roce 1991 byla hospitalizována 
v DPL - Krč pro poruchy chování (záškoláctví, lhaní, agrese - napadala spolužáky). Na 
útěku v DPL se zúčastnila loupežného přepadení, poté bylo na dívku vydáno předběžné 
opatření a byla přemístěna do DDÚ v Praze. 

V kontaktu negativně emočně naladěna, špatně motivovaná k práci, intelektové 
schopností jsou v pásmu hlubokého podprůměru ve verbální i neverbální složce, obsahově 
chudý slovní projev. V chování vystupuje do popředí emoční a sociální nezralost, která se 
projevuje do poruch chování. Emoční a sociální výkyvy pramení z psychosociální 
deprivace. Má negativní vztah ke škole. 

Pobyt v DDÚ proběhl celkem bez problémů, výrazněji se projevil nezájem o školní 
výuku. Po ukončení diagnostického pobytu bylo předběžné opatření na M.S. zrušeno, 
neboť se nepodařilo dokázat, že se nezletilá skutečně dopustila brutální loupeže, po které 
dvě děti skončily v nemocnici. Dívka se vrátila k prababičce. 
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Příloha č. 5 

Popis případu dítěte umístěného na diagnostický pobyt v roce 2006 

Chlapec D. N.t 15 let 

Škola: ZŠ, 9. ročník 

Důvod umístění: vydáno předběžné opatření pro záškoláctví, užívání omamných látek, 

nerespektování autority matky 

Chlapec české národnosti, narozen jako první dítě, porod protrahovaný císařským 
řezem, asfyxie, vrozená vada dolních končetin. Operace nohou ve 4 měsících a 4 letech. 
Psychomotorický vývoj v normě. Od roku 2005 v péči neurologie kvůli epileptickým 
záchvatům. 

Rodiče se rozvedli, když byly chlapci 2 roky. Otec se s D. příliš nestýkal, matka 
komplikovala se synem styk. Matka se znovu provdala a po třech letech opět rozvedla. 
Z druhého manželství se narodil také syn, kterého dostal do péče otec. Matka v současné 
době žije s novým přítelem. D. žije u matky společně s nevlastním bratrem (syn 2.manžela 
matky z 1.manželství otce). D. je na matku silně citově vázán a má jejich vztah velmi 
zidealizován. Matka v něm vyvolává pocity viny za to, že mladší bratr byl svěřen otci. 
V rodině je vzdělání připisována nízká hodnota. Spolupráce s matkou obtížná. 

D. před nástupem do školy pobýval jeden rok v Austrálii se svou matkou, kde 
bydleli u otce matky. Po odkladu školní docházky nastoupil v ČR v 7 letech do první třídy. 
Problémy začal mít až na druhém stupni. Měl konflikty se spolužáky i učiteli. V roce 2006 
byl umístěn na předběžné opatření do DDÚ v Praze kvůli toulkám s partou, kouření 
marihuany, neomluveným hodinám ve škole, doma a u příbuzných bere peníze. Na 
doporučení kurátorky chodil do zařízení Communio, se kterým spolupráci přerušil. 

Snadno navazuje kontakt, v rozhovoru se snaží zaujmout pozici rovnocenného 
partnera. Narušena motivace k učení, která se rozvinula na základě výukové zanedbanosti, 
pocitů neúspěšnosti. Úroveň intelektu je v pásmu průměru s velkou diskrepancí mezi 
složkou verbální (rozhraní průměru a podprůměru) a názorovou (lepší průměr), dáno 
sociální zanedbaností, malou podnětností prostředí. 

Pobyt v DDÚ bez vážnějších problémů, oblíbený mezi dětmi, stojí o komunikaci 
s dospělým. Po ukončení diagnostického pobytu byl nezletilý přemístěn do dětského 
domova se školou v Praze. 

Ústřední knih.Pedf UK 
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