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ABSTRAKT 

Diplomová práce je zaměřena na rozvoj sociálních dovedností u atypické dětské skupiny, 

konkrétně u skupiny dětí v dětském domově. Cílem výzkumného šetření je zjistit, zda lze u této 

specifické skupiny provést program se zaměřením na rozvoj sociálních dovedností. Dále se 

snaží identifikovat oslabené oblasti sociálních dovedností u těchto dětí a vytvořit aktivity, které 

by dané oblasti podpořily a rozvíjely. Teoretická část pojednává sociálních dovednostech o 

psychosociálním vývoji dětí v mladším školním věku. Jsou zde popsána specifika vývoje u dětí 

vyrůstajících v dětském domově, a také zásady práce s dětskou skupinou a možnosti rozvoje 

sociálních dovedností u dětí. Empirická část obsahuje popis metodologického designu, 

prezentaci a analýzu získaných dat na základě pozorování a práce s dětmi. V první části se 

zabývá analýzou úryvků z pozorování dětí při cílené práci a v druhé části analyzuje téma, která 

se v průběhu výzkumného šetření objevovala nejčastěji. Práce je obohacena o podrobné 

kazuistiky dětí a úryvky z výzkumného deníku, který byl veden po celou dobu práce s dětmi. 

Ve výsledcích jsou popsány konkrétní oblasti sociálních dovedností, ve kterých děti selhávají 

a dále jsou zde reflektována témata mající vliv na úspěšnost systematické práce s dětmi. Díky 

rok trvajícímu výzkumnému šetření bylo možné navrhnout programy práce s dětmi, které cílí 

na rozvoj sociálních dovedností a doplnit je o praktické tipy vycházející z použití těchto 

programů ve skupině dětí v dětském domově. 
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ABSTRACT 

 

This Diploma thesis focuses on the development of social skills in an atypical child group, 

particularly in the children`s homes groups. The goal of this research is to find out, whether a  

social skills programme can be implemented in the specific group. Further it is aiming to 

identify deficits in social skills of these children and to create activities, that would help with 

those areas to develop. The theoretical part deals with social skills and psychosocial 

development of children in primary school age. This part also focuses on the development 

specifics of children growing up in children`s homes and the principles and policies of work 

with the child group and the options of the children development. The empiric part contains the 

description of the methodology and analysis of the obtained data. In its first half, the empiric 

part focuses on the analysis of the extracts from the survey of work with the children. In its 

second half, it analyses the topics, that were frequently appearing in the survey. The thesis is 

enriched by detailed case studies of the children and extracts from the research diary. The goals 

of the thesis describe the particular areas of the social skills, in which the children fail and 

further reflect on the topics influencing the success rate of the systematic work with the 

children. Thanks to the year-long research work, it was possible to propose programs for work 

with the children, that focus on the development of social skills and to enrich these programs 

with practical tips for work with child groups in the children`s homes. 
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Úvod 

Výběr tématu diplomové práce byl ovlivněn zejména mou několikaletou zkušeností s dětmi 

z dětského domova. V dnešní době se většina pozornosti dětským domovům točí kolem fáze 

„odchodu dětí z domova“, ale ne příliš mnoho práce je věnováno dětem, které tam nyní aktuálně 

žijí. Mají se adaptovat na nové prostředí poté, co jsou například odebrány z rodinného zázemí 

nebo je to již x té zařízení, na které si mají zvyknout. V našem systému vnímám velkou mezeru 

právě v této problematice, a svědčí tomu i fakt, že v zákoně není ošetřená nutnost mít vlastního 

psychologa v každém ústavním zařízení, tedy osobu, která by se mohla věnovat systematické 

práce s dětmi. Považuji za velmi žádoucí, zabývat se tématem potřeb těchto dětí, jaké vlastně 

jsou, a jak bychom s nimi měli pracovat, neboť ve fázi „příprava na odchod dětí z dětského 

domova“ je na efektivní práci již opravdu pozdě. 

Tématem mé diplomové práce je tedy „Práce s atypickou dětskou skupinou se zaměřením na 

rozvoj sociálních dovedností“ a cílem práce je zjistit, zdali je možné s dětmi pracovat 

systematicky a zaměřit se na zlepšování sociálních dovedností u dětí v dětském domově. 

Zároveň doufám, že poznatky vyplývající z diplomové práce budou využitelné i v obecnější 

rovině pro práci s dětmi, se kterými je potřeba pracovat specifickým způsobem, ne pouze pro 

děti vyrůstající v ústavní péči. 

Předmětem mého zkoumání se stala devítičlenná skupina dětí z dětského domova, se kterou 

jsem měla možnost téměř rok a půl pravidelně pracovat. 

První fáze výzkumu by se dala nazvat jako „pokus-omyl“, neboť jsem vymýšlela nejrůznější 

programy a zkoušela, co dětem bude vyhovovat, co se vůbec neuchytí a zdali to bude mít nějaký 

výsledek. Velkým přínosem pro diplomovou práci bylo také počáteční pozorování a analýza 

dětské skupiny, která byla přínosná pro identifikaci potřeb dětí v rámci skupiny, a díky níž jsem 

mohla formulovat zásady pro práci s atypickou dětskou skupinou.  

V druhé fáze výzkumu jsem na základě analýzy pozorování skupiny identifikovala oblasti 

sociálních dovedností, ve kterých tyto děti nejvíce selhávají. Následně jsem se pokusila o 

vypracování návrhů programů pro práci s dětmi, a také stručné zásady toho, jak skupinky vést. 

Vzniklé programy jsem zaslala odborníkům v této oblasti a poprosila je o zpětnou vazbu na 

jednotlivé programy. Oslovení odborníci v minulosti pracovali nebo stále pracují s dětmi 

vyrůstajícími v ústavní výchově. Dostalo se mi užitečných zpětných vazeb, díky kterým jsem 

návrhy programů upravila. Do úpravy programů jsem zahrnula i své vlastní poznatky, které 

jsem získala při zařazení těchto programů při setkáních s dětmi, přičemž jsem měla možnost 

jednotlivé aktivit zařadit vícekrát. Počáteční představou zkoumání bylo zhodnotit efektivitu 
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systematické práce, avšak bohužel nebylo možné výzkum v tomto směru dokončit z více 

důvodů. Jedním z nich byl odchod čtyř členů zpět do rodiny, který se značně podepsal na 

prožívání jednotlivců, proměně vztahů ve skupině a práce s početně menší skupinou vyžadovala 

také změnu v přístupu. Dále kvůli náporu aktuální post covidové doby, která měla a stále má 

zásadní dopady na prožívání dětí. Z tohoto důvodu se systematická práce s dětmi proměňuje 

z té skupinové spíše na individuální podporu jednotlivců pomocí krizové intervence. 

I přesto, že nebylo možné objektivně testovat efektivitu dané práce, mohou být získané 

poznatky velmi přínosné pro práci s atypickou dětskou skupinou a dále poskytnou hned několik 

vyzkoušených metod, které lze v přístupu k těmto dětem uplatnit. 

 

V teoretické části se zabývám tématem sociálních dovedností v obecné rovině ale i popisem 

jednotlivých sociálních dovedností. V dalších kapitolách se věnuji oblasti psychosociálního 

vývoje dětí ve věku 6 až 11 let, přičemž se zaměřuji také na specifika vývoje dětí v dětských 

domovech. Poslední oblastí, na kterou se zaměřuji v této části práce je oblast práce s dětskou 

skupinou, a také možnými metodami rozvoje sociálních dovedností pomocí skupinové práce, 

které jsou založeny na několika uskutečněných výzkumech při práci s dětmi. 

 

V druhé části práce zaměřené na výzkum je popsán cíl práce a výzkumné otázky. V prvních 

kapitolách praktické části práce popisuji v rámci kazuistik dětí jejich specifika ve vývoji a dále 

chování při skupinové práci. Dále se zabývám strukturou našich setkání a vyzdvihuji klíčové 

aspekty práce s atypickou dětskou skupinou. Také je zde popsáno výzkumné šetření, které je 

kvalitativního charakteru, a bylo realizováno na základě pozorování dětí při volné a řízené 

činnosti a s pomocí vypracování kazuistik dětí. V první části analýzy dat se věnuji zkoumání 

záznamů práce z jednotlivých setkání s dětmi a reflektuji zde nastalé změny v konkrétních 

oblastech sociálních dovedností u dětí po více než roční systematické práci. V druhé části 

analýzy dat se věnuji rozpracování několika témat, která několikrát vstupovala do 

realizovaného výzkumu a ukázala se jako významná pro efektivitu práce s dětmi. 

V závěru práce shrnuji získané poznatky a možnosti práce s dětmi na rozvoji sociálních 

dovedností, které jsou podrobněji rozpracované v pracovní metodice, která přikládám v příloze. 

Získané poznatky mohou být přínosné pro práci s jinou atypickou dětskou skupinou, ale po 

úpravě i v případě vedení běžné skupiny v rámci školy či zájmových kroužků. V neposlední 

řadě by mohla posloužit i pracovníkům v dětských domovech, kteří by se chtěli věnovat 

systematické práci s dětmi nad rámec náplně své práce. 
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1 Teoretická část 

Diplomová práce se zaměřuje na rozvoj sociálních dovedností u dětí, jejichž psychosociální 

vývoj byl již od raného věku nějakým způsobem zatížen, a také na možnosti práce s těmito 

dětmi. Abychom mohli lépe nahlédnout do této problematiky, musíme se dobře orientovat 

právě v psychosociálním vývoji dítěte, ve vymezení pojmu sociálních dovedností a ve 

skupinové práci s dětmi. V následujících kapitolách tedy bude podrobně přiblížen sociálně-

emoční vývoj dítěte, specifika dětí žijících v ústavní výchově, specifika skupinové práce u dětí 

a rozvoj sociálních dovedností. 

1.1 Sociální dovednosti  

Každému jedinci se dostává možnosti v rámci svých individuálních schopností a vlivem 

okolního prostředí se naučit svým sociálním dovednostem a dále je rozvíjet. Pro rozvoj 

sociálních dovedností je důležitý rozvoj sociálního učení, skrze které se dítě učí žít ve 

společnosti, interagovat s druhými lidmi, přijímat sociální role a komunikovat. Tím se dále 

formují osobnostní rysy jedince a dochází k osvojení sociálních dovedností (Čáp & Mareš, 

2001). V literatuře nalezneme nespočet definic vymezující pojem sociální dovednosti. 

Například Gillernová a Krejčová (2012) definují sociální dovednosti jako schopnost jedince 

reflektovat své chování, ovládat emoce a zároveň sem zahrnují i schopnost empatie, tolerance, 

naslouchání a spolupráce. Michalová (2011) sociálními dovednostmi myslí získané 

předpoklady jedince pomocí učení, které jsou v životě nezbytné pro efektivní komunikaci a 

navazování dlouhodobých kvalitních vztahů. Autorka také zdůrazňuje pozitivní dopady rozvoje 

sociálních dovedností především v oblasti prevence problematického chování u dětí 

(Michalová, 2011). Zajímavá je také teorie Gardnera (1993), který zároveň upozorňuje na 

podobnost pojmů sociální inteligence a sociální dovednosti, neboť neznačí to stejné. Jedinec, 

který disponuje dobrou sociální inteligencí a dobře se vyzná v mezilidských vztazích, nemusí 

být v těchto vztazích úspěšný. Obecně tedy můžeme říci, že se jedná o dovednosti, díky kterým 

je jedinec schopen navazovat vztahy s druhými lidmi, zvládat náročné situace a řešit problémy 

a dále je schopen nahlédnout na své chování a na schování druhých. Pod tímto obecným 

vymezením si pak můžeme představit konkrétní dovednosti, které se u jednotlivých autorů liší 

dle toho, které dovednosti autoři spatřují jako klíčové v daných oblastech (mezilidské vztahy, 

náročné situace apod.).  

Thorová (2015) popisuje sociální dovednosti jako naprostý základ pro to, aby jedinec dokázal 

fungovat mezi dalšími lidmi. K lepší orientaci v sociálních situacích pomáhá jedinci schopnost 
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sociálního myšlení, díky které rozumí okolnímu světu a ví, jak se v něm chovat. 

Zajímavé jsou výsledky studie Caldarella a Merrella (In Gillernová & Krejčová, 2012), které 

popisují existenci pěti dimenzí sociálních dovedností, na jejichž rozvoji by bylo možné pracovat 

v rámci školního vzdělávání či jiných rozvojových skupin. Jedna z dimenzí mapuje sociální 

dovednosti v oblasti vrstevnických vztahů, kam autorky řadí například vytváření přátelství, 

odolnost jedince proti nátlaku skupiny, toleranci odlišností osob a schopnost sociálního 

vnímání, díky které je jedinec následně schopen vyjadřovat své názory a reflektovat své chování 

a chování druhých osob. Druhá dimenze popisuje mechanismy, které napomáhají k regulaci 

našeho jednání a prožívání. Rozvoj těchto dovedností má velký význam pro oblast prevence 

rizikového chování, neboť sem autorky řadí i dovednosti zvládání konfliktních a zátěžových 

situací. Třetí dimenzí označují dovednosti zaměřující se na školní úspěšnost. Konkrétními 

dovednostmi v této dimenzi jsou dovednosti práce dle instrukcí, skupinová či samostatná práce 

a dovednost interagovat s vedoucím skupiny. Čtvrtá dimenze je definována dovedností 

spolupráce v sociální skupině, společným dosahováním cílů řešení problémů a respektováním 

sociálních pravidel. Poslední pátou dimenzi reprezentují dovednosti jedince interagovat 

s druhými lidmi. 

V rámci rozvoje těchto dovedností se můžeme zaměřit na hlavní oblasti plynoucí z výše 

uvedených zdrojů, konkrétně na oblasti komunikace s druhými, toleranci a spolupráci, 

sebepojetí, regulace svého chování a nácvik jednání v určitých sociálních situacích. 

1.1.1 Vybrané sociální dovednosti 

Oblast sociálních dovedností je poměrně široká. Jednotlivé sociální dovednosti se liší v míře 

obecnosti či konkrétnosti nebo oblastí, ve kterých jsou uplatňovány. Z tohoto důvodu se v 

následující kapitole zaměříme na konkrétnější okruhy sociálních dovedností, které budou 

předmětem zkoumání v praktické části diplomové práce. 

 

Jedním z těchto okruhů je oblast sociální komunikace, která je nepostradatelným nástrojem 

v každodenním životě jedince. Komunikace je považována za základní nástroj sociální 

interakce, během níž dochází k přijímání či předávání informací mezi jedinci s cílem dosáhnout 

vzájemného porozumění. Nedílnou součástí komunikace je také složka nonverbální, kam patří 

mimika, postoj těla, gesta, fyzická blízkost či haptika. Do oblasti komunikace řadíme i její 

činnostní složku, která nese mnohdy větší význam než verbální či nonverbální složka 

komunikace. Díky dobře rozvinuté komunikační dovednosti je jedinec schopen sebeprezentace, 

efektivní zpětné vazby, empatie a naslouchání (Kodým, 2014). V rámci různých vývojových 
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období probíhá komunikace odlišně. Malé děti nemají ještě zcela rozvinutou schopnost užívání 

nonverbální komunikace tak jako dospělý jedinci. Často spatřujeme vzájemné neporozumění 

mezi dětmi a dospělými, které se projevuje napětím, konflikty a neochotou naslouchat jeden 

druhému. Dle Vágnerové (2005) se liší komunikace mezi vrstevníky, která je specifická 

hrubšími výrazy a užíváním specifických slov, kterým mají rozumět pouze jedinci v rámci 

stejné vrstevnické skupiny. Pro komunikaci u adolescentů jsou také typická přehnaná gesta, 

grimasy, chichotání a celkové teatrálnosti. Komunikace mezi dětmi vyrůstajícími 

v institucionální péči je také specifická, prozatím však neexistuje příliš mnoho zpracovaných 

dat. Přínosné materiály vytvořili Fialová a Indra (2007), pro kurz Život mimo ústavní zařízení, 

v podobě pracovních sešitů pro děti, ve kterých jsou seznamovány s různými druhy lidské 

komunikace. Speciálně se zaměřují i na projevy nonverbální komunikace, která nebývá 

dostatečně rozvinuta u mladších dětí, a zejména u dětí vyrůstajících v nedostatečně podnětném 

prostředí. Příručka z projektu je velmi dobrým nástrojem při rozvoji komunikačních dovedností 

v dětských domovech (Kabíček, 2014). 

Provázanost mezi komunikací a nasloucháním popisují Belze a Siegrista (2001). Dovednost 

jedince ostatním vědomě naslouchat je součást kvalitní komunikace s druhými lidmi. Aktivní 

naslouchání není pouze slyšet, co nám druhý říká, ale jde spíš o porozumění toho, co nám druzí 

sdělují (Křivohlavý, 1993). 

Dalším okruhem je spolupráce mezi jednotlivci či spolupráce ve skupině nebo v kolektivu. 

Spolupráce ve skupině patří k významným sociálním dovednostem, neboť k dosažení 

spolupráce je potřeba značné úsilí všech jedinců skupiny. Některé aspekty, kterými jsou 

například vztahovačnost, útočnost, nepochopení, dokáží spolupráci zkomplikovat a musíme se 

snažit jim předcházet případně je včas odstranit (Fialová, Indra, 2007). 

Sebepojetí je jednou z dalších důležitých dovedností, které by se děti měly naučit v rámci 

svého vývoje. Selman (In Vágnerová, 2005) v rámci své sociálně-kognitivní teorii popisuje, že 

základem pro život každého jedince je proces sebesocializace. V tomto procesu každé dítě 

ovlivňuje svůj vývoj prostřednictvím aktivit, přátel nebo sociálních situací, které si samo 

vybírá. Ve své teorii se zabývá vývojem myšlení u dětí a dospívajících, které se postupně 

z egocentrického myšlení přesouvá k dovednostem nahlížet na věci očima druhého člověka, 

chápat jeho myšlení a přijímat odlišné názory. Dítě si stabilitu osobnosti v čase začíná 

uvědomovat kolem sedmi let života, přičemž sebehodnocení jedince začíná být poměrně 

neměnné kolem osmého roku. Změna poté nastává u adolescentů, kdy u některých jedinců 

můžeme pozorovat výrazný, avšak dočasný pokles sebehodnocení (Langmeier, Krejčířová, 

1998). Další okruh akceptace úzce souvisí s předchozími dovednostmi. Díky akceptaci jsou 
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jedinci schopni přijímat názory druhých lidí, tolerují jejich chování a postoje a dokáží s druhými 

spolupracovat. Zároveň samotný jedinec má potřebu být akceptován a přijímán svým okolím 

či sociální skupinou takový jaký je. 

V průběhu života také dochází k řešení různých problémů nebo konfliktů, a to převážně 

v interakci s druhými. Konflikty jsou součástí každodenních životů a není možné se jim úplně 

vyhýbat, důležité však je se tyto konflikty naučit řešit. Konflikty vznikají mezi jedinci, kteří 

nedokáží adekvátně reagovat v určitých sociálních situacích. Efektivní řešení konfliktů má 

velký vliv na utváření vztahů a vzájemnou spolupráci s druhými lidmi, neboť překlenutí 

konfliktu posiluje vzájemnou důvěru mezi jedinci. Jedinci, kteří nejsou schopni řešit konflikty 

často vyrůstali v disharmonickém rodinném prostředí a většinou konflikty vyvolávají úmyslně, 

neboť jim to přináší potěšení (Mikuláštík, 2008).   

Emocionální kontrola je schopnost jedince regulovat své prožívání, své verbální i neverbální 

projevy, ale také schopnost své emoce skrývat. S emocemi také souvisí složka expresivity a 

senzitivity. Pojmem emocionální expresivita rozumíme vyjadřování svých citů, stavů a postojů 

pomocí verbálních či neverbálních projevů. Emocionální senzitivita popisuje dovednost 

interpretovat neverbální projevy druhých (Křivohlavý, 1993). 

Podobným způsobem by se daly podrobně popsat i další sociální kompetence, na které však 

tato práce necílí. Navíc se dovednosti navzájem prolínají, není tedy možné vytvořit jejich 

jednotný přehled. 

1.2 Sociálně-emoční vývoj v dětském věku 

Mnoho významných odborníků bylo a je přesvědčeno o důležitosti raných vlivů na sociální a 

emoční vývoj člověka (např. Bowlby,1969; Stern,1985; Bruner,1990) (Thorová, 2015). 

Sociální vývoj prostupuje celým životem jedince, začíná narozením a končí smrtí. Již u 

miminek, což dokládá nespočet výzkumů provedených u novorozenců, můžeme u dětí sledovat 

vrozený zájem o sociální kontakt s dalšími osobami. Pro správný vývoj dítěte je velmi důležité, 

aby se mu již v prvních měsících života dostávalo možnosti navázat vztah s pečující osobou. 

Vztahová vazba, která bývá nazývána také jako attachement, citové pouto či specifický vztah, 

je označením pro spojení mezi dvěma osobami, které se vyznačuje udržováním neustálé 

blízkosti, úzkostnými projevy při separaci a vytváření pocitu bezpečí. Pokud u jedince nedojde 

k navázání takového specifického vztahu, může být v budoucnu ovlivněn jeho sociálně-emoční 

vývoj (Thorová, 2015). O této problematice hovoří jedna z teorií amerického lékaře Reného 

Spitze, který zkoumal výskyt poruch u dětí. Tyto poruchy přisuzoval narušení vazby mezi 

matkou a dítětem. Ve svém výzkumu se zaměřil na vývoj dětí z ústavní péče, kde sledoval 
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fenomén separační úzkosti. Z jeho zkoumání vyplynulo, že děti vyrůstající od narození 

v ústavní péči jsou opožděné ve fyzickém i mentálním vývoji. Velkým přínosem pro tuto oblast 

se také staly studie Johna Bowlbyho, který se domníval, že prvních 5 let života dítěte je 

klíčových pro další socializaci dítěte a pro schopnost utváření sociálních vztahů. Kladl důraz 

na důležitost vytvoření specifické vazby mezi dítětem a pečující osobou, neboť v případě její 

absence dochází u dětí k citové deprivaci. Pokud dítě nevyrůstá v harmonickém prostředí a není 

mu umožněno vytvořit specifický vztah s pečující osobou, dlouhá separace pečující osoby má 

velmi negativní vliv na následný emoční a kognitivní vývoj dítěte. Projevy citové deprivace 

mohou být snížená inteligence, delikvence, agresivní chování či citová psychopatie (Bowlby, 

2012). V průběhu zkušeností a interakcí s pečujícími osobami v raném dětství do tří let se dítěti 

utvářejí vnitřní pracovní modely, které následně dítě užívá po celý život. Vnitřní pracovní 

modely představují mentální modely a schémata, která jsou složena z vědomé i nevědomé 

složky. Pokud pečující osoba naplňuje potřeby dítěte, vytváří se tak jisté citové pouto. Naopak 

pokud se pečující osoba chová k dítěti nevhodně, nepečuje o něj, tváří se maladaptivní vnitřní 

pracovní modely. Tyto modely ovlivňují vývoj dítěte a podílí se na utváření dojmu dítěte 

z okolního světa, zdali ho bude jedinec vnímat jako bezpečné prostředí či nikoliv (Bowlby, 

1973; Cassidy & Shaver, 2016).  Touto problematikou se zabývají i další odborníci. Například 

Young (2014) hovoří o raných maladaptivních schématech (Early Maldaptive Schema – dále 

jen EMS) jako o všeobsahujících vzorcích, které jsou složeny ze vzpomínek, emocí a tělesných 

pocitů, které se týkají samotného jednotlivce a vztahů s ostatními lidmi. S EMS se můžeme 

převážně setkat u dětí, které byly v dětském věku nějakým způsobem traumatizovány, týrány 

nebo naopak u dětí s hyperprotektivní výchovou (Young, 2014).  

Další odborníci, tentokrát z českého prostředí, kteří se zabývali touto problematikou a 

bezpochyby byly jejich myšlenky velkým přínosem pro tuto oblast, jsou Langmeier a Matějček. 

I oni hovořili o deprivaci vycházející z nedostatečného uspokojování psychických potřeb u dětí. 

Na základě jejich výzkumů na půdě kojeneckých ústavů a dětských domovů definovali pět 

základních potřeb, které dítě potřebuje pro svůj zdravý vývoj. Jsou to potřeby stimulace, 

smysluplnosti světa, potřeba jistého a láskyplného vztahu, potřeba pozitivní identity a potřeba 

otevřené budoucnosti (Langmeier & Matějček, 2011; Pavlatová, 2020). Za nejzávažnější 

považovali autoři neuspokojení citových potřeb. Thorová (2015) popisuje dvě klinicky 

rozeznávané poruchy u dětí s citovou deprivací, poruchu příchylnosti a poruchu 

desinhibovaných vztahů. Obě tyto poruchy se vyznačují narušenou schopností sociální 

interakce, nedostatečně rozvinutého citového připoutání a neschopností rozlišovat sociální 

signály nepřiměřeně svému věku. Zmíněné projevy nejsou společností dobře přijímány, a tudíž 
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takový jedinci mají problém s navazováním vztahů s ostatními a se začleněním do společnosti 

obecně (Thorová, 2015). Děti s reaktivní poruchou příchylnosti se vyznačují utlumeným 

sociálním chováním a nepřiměřenou nedůvěrou v okolní svět. Naopak u poruchy 

desinhibovaných vztahů se děti projevují neobávaně, přehnanou nákloností k ostatním 

jedincům, bez ohledu na to, jak dlouho je znají, a dále nadměrnou potřebou pozornosti. Tyto 

poruchy mohou spolu koexistovat u jednoho jedince. Dalšími projevy, které jsou oběma 

poruchám společné, jsou neobvyklé emoční projevy, spíše negativní emoční ladění, obtíže 

v kontaktu s vrstevníky a agrese k ostatním i k sobě samotnému. 

Výše popsané symptomy bývají pozorovány převážně u dětí, které vyrůstaly v nevhodném 

patologickém prostředí nebo byly vychovány v nějaké z forem institucionální péče, ve které 

docházelo k frekventovanému střídání pečovatelských osob. O poruchách připoutání v pravém 

slova smyslu hovoříme pouze, pokud jedinci splňují tři kritéria. Pokud v prostředí, ve kterém 

děti vyrůstaly přetrvávala nevšímavost k základním citovým potřebám, docházelo 

k zanedbávání fyzických potřeb a k opakovaným změnám pečujících osob (Thorová, 2015). 

Další specifika vývoje dětí vyrůstajících v ústavní péči budou popsána v kapitole nesoucí stejný 

název. 

1.2.1 Psychosociální vývoj u dětí ve věkovém rozmezí 6-11 let 

Tato kapitola se zaměřuje na podrobný popis psychosociálního vývoje ve věkovém rozmezí 6 

– 11 let, neboť sem spadá skupina dětí, která byla zkoumána v rámci empirické části diplomové 

práce.  

Psychosociální vývoj popisuje proměny v prožívání, ve vývoji osobnosti a ve vztazích daného 

jedince. Mezi nejvlivnější faktory, které působí na psychosociální vývoj dítěte patří zejména 

vliv rodiny a dalších sociálních skupin, jichž je dítě součástí. 

Langmeier a Krejčířová (1998) označují věk, ve kterém se nacházejí děti ve skupině 

respondentů diplomové práce, jako mladší školní období, které zahrnuje nástup do školy v 6-7 

letech a končí v 11-12 letech, když se začínají objevovat první známky pohlavního dospívání 

(Vágnerová, 2005). Mezi šestým až desátým rokem života dítěte dochází k mnoha důležitým 

změnám v oblasti kognitivního a sociálního fungování dítěte. Děti v mladším školním věku 

jsou velmi citlivé na okolní faktory, jejichž vlivem se formují důležité vzorce chování a úsudek 

dětí (Brems, 2018). Jak již bylo zmíněno výše, milníkem tohoto období je nástup dětí do školy. 

Dítě se pomalu odpoutává od své rodiny a začíná se připravovat na samostatný život. Pro děti 

v tomto věku je velmi důležité navázání pozitivního citového vztahu, který dále ovlivňuje jejich 

kladné sebepojetí a s tím spojené i sebehodnocení. Z počátku jsou pro dítě nejdůležitější rodiče 
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či pečující osoby, ale později přichází vliv vrstevníků. Dítě potřebuje být přijímáno i jinými 

osobami, aby mohlo dojít ke zdravému odpoutání se od rodiny (Vágnerová, 2005). Skrze další 

osoby (rodiče, učitelé, spolužáci) se dítě učí modelovat své vlastní způsoby chování. Na 

počátku školní docházky jsou vztahy s vrstevníky, spolužáky ještě nahodilé, například na 

základě sezení v lavici nebo stejného bydliště. Avšak kolem věku deseti let se začínají mezi 

dětmi utvářet trvalejší vztahy přátelství, které jsou založené na osobních vlastnostech 

(Langmeier, Krejčířová, 1998). Děti si v tomto věku také osvojují dovednost sociální opory, 

učí se být empatické a spolupracovat v kolektivu. V tomto věku nemají ještě dostatečně 

uchopené své sebepojetí a teprve se učí přijímat své nedostatky. Z toho důvodu mnohem více 

hledají nedostatky u ostatních vrstevníků. Dále nejsou schopny přijímat kritiku, ale často 

kritizují své okolí a posmívají se ostatním. Kolem 9-10 roku se však mezi dětmi začíná 

projevovat větší solidarita a soudržnost. Pro mladší školáky jsou typické časté negativní projevy 

emocí – výbuchy vzteku, snadné propuknutí v pláč, nízký práh tolerance. Obzvláště v tomto 

období je vhodné dětem pomáhat rozvíjet regulaci svého prožívání (Thorová, 2015). Školní děti 

s dobrou emoční kompetencí dokáží reflektovat své vlastní pocity i emoce u druhých lidí. Své 

emoce jsou schopny kontrolovat a regulovat dle potřeby a vyjadřují se přiměřeným a 

srozumitelným způsobem. Již dobře chápou, že své potřeby, pocity či přání mohou před okolím 

skrýt nebo je dočasně potlačit (Langmeier, Křejčířová, 1998). Pro jedince v tomto období je 

také typickým znakem extraverze, což souvisí i s jeho způsobem projevování emocí. Dítě 

v tomto věku prožívá vše velmi intenzivně, aktivně poznává okolní svět a snaží se mu 

přizpůsobit tak, aby bylo okolím přijato. Díky regulaci svého prožívání může jedinec předejít 

konfliktům s vrstevníky (Vágnerová, 1999). Ke konci tohoto období narůstá ještě větší význam 

vrstevníků, než tomu bylo doposud. Jistota v rodinném zázemí umožňuje jedinci prozkoumávat 

různé vztahy s vrstevníky. Identifikace s vrstevnickou skupinu představuje mezník socializace 

dítěte, které se doposud identifikovalo s rodičem či s jinými dospělými. Obsah identity dítěte 

v tomto období je závislý na tom, za koho se daný jedinec považuje. Identitou rozumíme 

subjektivní pohled na sebe samého. Tato představa pak dále ovlivňuje veškeré jednání a 

směřování dítěte, a to i v budoucnosti. Předurčuje, kam bude dítě směřovat, jaké budou jeho 

cíle, o co se bude snažit, jakou pozici pravděpodobně získá a jak se s ní vypořádá (Steinberg a 

Belsky, 1991). Dětská identita je nejvíce ovlivňována dvěma faktory, přičemž jedním z nich je 

emoční přijetí a druhým faktorem je racionální hodnocení. Pokud je dítě akceptováno nějakou 

osobou, nepotřebuje znát konkrétní důvody, proč tomu tak je. Daná osoba mu v takovém 

případě poskytuje pocit větší sebejistoty a sebeúcty. Pokud dítě nabývá důležitosti pro někoho 

druhého, ono samo se cítí být důležité. Bohužel to tak funguje i v opačném případě. Pokud se 
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dítě v životě setkává s odmítnutím či úplným zavržení od blízké osoby, jeho sebedůvěra je 

značně narušena. Druhým aspektem ovlivňujícím dětskou identitu je racionální hodnocení. 

Racionálním hodnocením myslíme především hodnocení výkonu či chování dítěte. Pokud dítě 

projeví snahu a je za ni dostatečně oceněno, roste u jedince víra ve vlastní schopnosti, v možnost 

zvládnout i budoucí úkoly. Takové hodnocení je významné obzvlášť ve školním věku. Jak již 

bylo zmíněno výše, dětská identita je rovněž utvářena příslušností k sociální skupině. Mnohem 

významnější, než je příslušnost ke skupině vrstevníků je příslušnost k sociální skupině, kterou 

dítě může označit jako svou rodinu. Znaky jako jsou společné příjmení či stejné bydliště 

definují příslušnost dítěte k rodině. V tomto ohledu je mezi rodinnými příslušníky shoda, pro 

dítě je tedy srozumitelné, že k sobě patří. Tento fakt v dítěti utváří pocit jistoty a rodinné 

sounáležitosti, pokud tomu tak není, může opět dojít k nelibým pocitům a zmatení identity 

dítěte (Steinberg a Belsky, 1991). Díky schopnosti decentrovaného myšlení je dítě schopno 

nahlédnout samo na sebe a porovnávat se s ostatními jedinci. Dítě postupně pomocí naplňování 

potřeby dosáhnout pozitivního sebehodnocení, dojde k vytvoření určité ideální identity. Dítě se 

poté s tímto ideálem srovnává a snaží se této identity dosáhnout (Vágnerová, 2005). 

 

1.2.2 Specifika psychosociálního vývoje u dětí v DD 

V předchozích kapitolách byla několikrát zmíněna rodina jako důležitý socializační činitel. 

Diplomová práce se zaměřuje na děti z dětského domova, tedy na děti jejichž rodina není 

z nějakého důvodu funkční. V takovém případě je velmi pravděpodobné, že proces socializace, 

současně i vývoj osobnosti jedince a rozvoj sociálních dovedností, může být narušen. Přední 

odborníci v této oblasti se shodují, že u dětí vyrůstajících v ústavní péči lze pozorovat jistá 

specifika ve vývoji, která nejsou vždy společností kladně přijímána, naopak jedincům někdy 

ještě více komplikují běžné fungování v životě. Matoušek (2007) pozoruje u těchto dětí 

sníženou schopnost empatie a orientaci v sociálních interakcí. Bowlby (In Langmeier & 

Matějček, 2011), popisuje jedince vyrůstající v ústavní péči jako osoby s trvale narušenou 

schopností utváření vztahů, nezodpovědné ve svém chování, které se snaží uspokojit svou 

nenaplněnou potřebu lásky. Tuto potřebu velmi často naplňují skrze patologické chování. 

Zahraniční studie také poukazují na fakt, že utvoření specifického pouta s pečující osobou 

funguje jako protektivní faktor pro vývoj jedince. Avšak pokud dítě nemá bezpečnou základnu, 

nemůže pečující osobě důvěřovat, je s ním špatně zacházeno nebo naopak pečující osoba chybí, 

v takovém případě může působit destruktivně a způsobit tak různé vývojové odchylky u daného 

jedince (Cassidy & Shaver, 2016). Ve studiích Matějčka a Langmeiera (2011) se dočteme o 
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pěti typech deprivovaných osobností, které popsali na základě svých mnohaletých zkušeností 

s dětmi vyrůstajících v ústavní péči. Každý z typů je rozdílný, neboť každý jedinec reaguje na 

citovou deprivaci odlišným způsobem. Typ přizpůsobivého dítěte, popisuje jedince, kteří se 

dobře adaptovali na střídající se personál a dokázali si k pečujícím osobám vytvořit určitý vztah, 

který je však mělký. Útlumový typ představuje děti, které nedokážou navázat vztah k jakékoliv 

dospělé osobě. Převažuje zde pasivita až apatie v sociálních kontaktech a v chování bývají 

velmi plaché. Do typu sociálně hyperaktivního spadají jedinci, kteří naopak navazují kontakty 

s ostatními v nadměrném množství, jsou velmi společenští, ale jejich chování mnohdy 

překračuje hranice únosnosti. Vztahy, které navazují jsou spíše povrchové, krátkodobé a 

účelové. Takoví jedinci vychází v šetřeních pomocí sociogramu jako velmi oblíbení v kolektivu 

(Matějček, 2005). Autor dále zmiňuje typ chování stojící mimo rozdělení, které je zmiňováno 

výše. Popisuje ještě tzv. sociální provokaci, při které se jedinec dožaduje pozornosti a blízkosti 

dospělé osoby. K získání kýžené pozornosti používá velmi často provokaci či stupňující 

agresivní projevy. Tito jedinci jsou v ústavní péči vlastně velmi oblíbení. Vyznačují se 

otevřeností, náklonností, ale při bližším prozkoumání jsou ve skutečnosti velmi emočně 

chladní. Pro děti tohoto typu je nejvhodnější stálost pečujících osob, které jim umožní vytvořit 

pocit stálosti a bezpečí okolního světa. Posledním, subjektivním typem, myslí Matějček a 

Langmeier děti, které se soustředí pouze na sebe. Fungují jako samostatné jednotky, navazují 

vztahy jen velmi málo, spíše ostatním dětem ubližují a nejsou schopny spolupracovat 

(Matějček, 2005; Pavlatová, 2020). 

Jak již bylo řečeno výše, psychická deprivace bývá často spojena s dysfunkčním rodinným 

prostředím a její následky se promítají i do dospělosti. Langmejer a Matějček (2011) uvádí, že 

projevy psychické deprivace jsou velmi rozmanité a pohybují se na škále od lehkých nápadností 

v psychickém vývoji až po závažná poškození intelektu i charakteru jedince. Deprivace může 

být patrná napříč celou strukturou osobnosti jedince, tedy i v chování, v postojích, v uspořádání 

hodnot a v sociálním začlenění. Koluchová (1987) popisuje vliv deprivačního poškození 

v oblasti řeči, která se kvalitativně liší u deprivovaných dětí, obzvláště v období útlého a 

předškolního věku. U takových dětí řeč nemá zcela komunikativní charakter, neznají 

zdrobněliny a emotivní slůvka. Další zasaženou oblastí bývá opoždění v rámci 

psychomotorického vývoje dítěte, kdy se u jedinců objevuje opoždění především v jemné 

motorice, která přetrvává až do začátku školní docházky. Významnou oblastí pro tuto práci je 

negativní vliv deprivace na oblast sociálně-emočního vývoje jedince. Již v kojeneckém období 

lze zaznamenat nediferencovanost citů, povrchnost sociálních vztahů a specifické projevy 

v chování. Deprivované děti mají také obtíže se sociálním začleněním a neadekvátním 
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nahlížením na sebe. Potvrzují to i poznatky Vágnerové (2004), která hovoří o neschopnosti 

takových dětí nahlédnout na vlastní chování i na chování druhých, a poučit se z daných situací. 

Nápadným projevem je také chybějící empatie, a naopak převládající egocentrismus. 

Deprivované děti, kterými většinou děti z dětského domova jsou, se vyznačují dráždivostí a 

výbušností v jednání, jsou nedůvěřivé a emočně ploché. Potvrzují to i výzkumy provedené mezi 

klienty diagnostických ústavů, které dokládají, že u téměř 2/3 respondentů byla diagnosticky 

zjištěna emoční labilita (Večerka a kol., 2001). Výzkum dále potvrdil, že společně s emoční 

labilitou můžeme u těchto dětí pozorovat i projevy snížené sebekontroly a zvýšené tendence 

k agresivnímu jednání. Autoři dále uvádí, že děti v ústavní výchově bývají zatíženy 

podprůměrnými komunikačními dovednostmi, které mohou být způsobeny sníženým 

intelektem nebo výrazně nepodnětným prostředím, ve kterém děti vyrůstaly. Jiné výzkumy zase 

upozorňují u těchto dětí na pocity méněcennosti, které se navenek mohou projevit nezdravě 

vysokým sebevědomím nebo naopak sebenedůvěrou (Kauffman & Landrum, 2018). Jedlička 

(2001) popisuje projevy agresivního chování u dětí, jejichž výchova od útlého věku byla 

založena na opakovaném trestání. Děti nevědí, jak agresivnímu chování pečujících osob 

předejít a dochází u nich ke ztotožnění s agresorem, od kterého přejímají vzorce chování. 

Emoční prožívání dětí v dětském domově dobře ilustrují autorky Vojtová a Pavlovská (2013), 

jejichž výzkumy potvrzují, že děti vyrůstající v institucionální péči prodělaly řadu 

traumatických událostí a mohou být citově deprivovány. U dětí vyrůstajících v ústavní péči 

může citová deprivace omezit možnosti a zdroje potřebné k rozvoji sociálních dovedností. 

Nejvýrazněji z těchto oblastí bývá jednoznačně zasažena oblast sebepojetí a sebehodnocení 

jedince. Jejich sebedůvěra je velmi nízká, velmi často se podceňují a obtížně vyjadřují své 

názory (Vágnerová, 2004). Tyto projevy mohou pramenit z častého ponižování dětí od 

pečujících osob (Kramulová, 2004).  

Na závěr je potřeba doplnit poznatky Koukolíka a Drtilové (2001), které poukazují na fakt, že 

ne u všech dětí, vyrůstajících v rizikovém prostředí a následně v institucionální péči, se nutně 

v pozdějším věku rozvinou výše zmiňované problémy. V souvislosti s tím hovoří například 

Hoskovcová (2006) o termínu nezdolnosti. Existují jisté faktory, které ovlivňují míru odolnosti 

jedince vůči zátěžím, která zároveň závisí i na vrozených předpokladech, vývojové úrovni a 

individuálních zkušenostech. Vágnerová (2005) uvádí, že děti s vysokou mírou odolnosti snáze 

získávají korektivní zkušenost, která snižuje nežádoucí dopady raných zážitků na život jedince. 

Dále definuje hned několik faktorů ovlivňujících míru odolnosti, řadí mezi ně například 

celkovou stabilitu organismu, flexibilitu a emoční vyrovnanost.  
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Nutno také říct, že ani následná institucionální výchova není pro děti nejpříznivějším řešením. 

Nejzávažnější úskalí pobytu dětí v dětském domově je nemožnost utvoření vztahu k jedné 

pečující osobě, střídání více ústavních zařízení, nedostatek citových a sociálních podnětů, 

absence modelu vztahů v rodině a přílišná organizovanost času (Koluchová, 1987). Avšak 

zmíněný popis jednotlivých úskalí se velmi zásadně liší napříč různými dětskými domovy, 

neboť některé domovy mají možnost zařízení připodobnit více životu v rodině (byty, model 

rodiny apod.), oproti tomu jiná zařízení ještě stále připomínají spíše pobyt na internátu. 

1.3 Skupinová práce  

Techniky práce se skupinou jsou obecně prostředkem k podněcování rozvoje sociálních 

dovedností. V rámci skupiny dochází k navazování kontaktu mezi členy, při kterém mají 

možnost se jeden o druhém něco dozvědět a zároveň je zde reflektováno jejich chování, postoje 

a pocity. K sociálnímu učení ve skupině tedy dochází hned na několika úrovních současně 

(Hermochová, 1994). 

1.3.1 Teorie skupiny 

Školní děti jsou později, ve středním školním věku, schopné vytvořit skupinu, která dokáže 

určitým způsobem jednat jednotně, fungovat jako celek. Ve skupině společně dokážou 

prosazovat své názory nebo odmítnutí, agresi vůči ostatním jedincům v rámci skupiny i mimo 

ni. V tomto období se také u takových skupin velmi často objevuje šikana, která je, někdy velmi 

těžce rozeznatelná specifickou dynamikou dané skupiny. Děti v tomto věku mají tendenci 

vytvořit smečku. Skupina si potvrzuje své kompetence a význam jejich skupiny skrze společné 

aktivity, což bývá znakem potřeby osamostatňování a distancování se od norem a hodnot 

dospělých. Po členech skupiny je vyžadováno konformní jednání výměnou za pocit bezpečí, 

jistoty, pocit, že někam patří. Konformita ve skupině také cílí na uniformitu a stejnost členů 

skupiny, které pomáhá dětem v orientaci – „My jsme stejní, ti odlišní k nám nepatří.“. 

Vymezení skupiny je tedy vázáno na podobnost jednotlivců ve skupině a odlišnost oproti 

ostatním jedincům mimo danou skupinu. Společný cíl podporuje skupinovou kohezi a redukuje 

konflikty členů ve skupině. Děti středního školního věku posuzují své vrstevníky na základě 

toho, jak se chovají a zdali jsou jim jejich projevy příjemné či nikoliv. Významným prvkem 

může být i atraktivní vlastnictví dětí, například zajímavý předmět, kterým dítě disponuje. 

Přijímanými jedinci jsou tedy spíše ti vrstevníci, kteří odpovídají určitému kulturnímu 

stereotypu. Běžné vlastnosti u vrstevníků jsou žádané, protože přináší pocit srozumitelnosti a 

jistoty pro okolní jedince ve skupině (Vágnerová, 2005). 
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Každá skupina si vytváří svou vlastní hierarchii, která je utvářena podle typologie členů ve 

skupině a celkového nastavení skupiny. V rámci skupiny každý jednotlivec zaujímá nějakou 

skupinovou roli a stejně tomu tak je i u dětských skupin. Role mohou být trvalé nebo pouze 

situační. Každá role se podílí na podobě skupiny a na její atmosféře, neboť každý člen na 

skupinu skrze svou roli do jisté míry působí a ovlivňuje ji (Kleinberg, 2012). 

Asi nejznámější skupinové role jsou popsány v rámci sociometrie Morena, kde jsou zmiňovány 

dvě role vůdců. V jedné roli vůdce je takový jedinec, který je schopen skupinu řídit a druhá 

vůdcovská role označuje spíše hvězdu dané skupiny – nejoblíbenějšího člena. Další pozicí ve 

skupině je člen nazýván černou ovcí. Takový člen bývá pro ostatní členy skupiny neatraktivní 

či nesympatický (Kratochvíl, 2001). Další role ve skupině doplňuje Řezáč (1998) na základě 

svých zkušeností z terapeutické skupinové práce. Pozice Alfa označuje přirozeného vůdce 

skupiny, který bývá akceptován téměř všemi členy skupiny. V pozici Beta nalezneme většinou 

jedince, který je schopný realizovat pokyny vůdce, někdy se mu přezdívá expert pro řešení 

situací. V pozici Gama bývá hned několik členů skupiny, kteří vystupují spíše pasivně a 

přizpůsobí se většině. Pozicí Omega myslí outsidera skupiny, tedy jedince, který do skupiny 

patří ale není oblíben. Písmenem P nebo označení „obětní beránek“ popisuje obvykle zástupce 

nepřátelské skupiny. Autor také hovoří o tom, podle čeho jsou jednotlivý členové skupiny 

přijímáni či odmítáni. Přijímání je více založeno na výkonové charakteristice jednotlivce, tedy 

jestli je ochotný spolupracovat, co dokážou apod. Oproti tomu v případě odmítání člena hrají 

roli převážně emoce spíše než rozum (Řezáč, 1998). 

 Rozpoznat jakou skupinovou roli mají jednotliví členové skupiny, může být velmi přínosné 

pro skupinovou práci, díky níž je možné vést jedince ke změně chování a výměně rolí. Jedině 

tak vystoupí ze svého stereotypu rolí a rozšíří si tak repertoár svého vystupování v životě 

(Kratochvíl, 2001; Matoušek, 2003). 

1.3.2 Specifika skupinové práce u dětí 

I přesto, že v rámci výzkumu nebyla prováděna dětská skupinová psychoterapie, neboť k tomu 

nemám patřičné vzdělání, v následující kapitole budou popsána specifika dětské skupinové 

psychoterapie, jejichž prvky byly v rámci výzkumného šetření využity. 

Práce s dětskou skupinou je obecně velmi cenným nástrojem při práci s dětmi. Oproti 

individuální práci s jednotlivcem, můžeme při skupinové práci nahlédnout na interakce jedince 

s ostatními členy skupiny, na jeho způsoby komunikace, chování a vymezování se ve skupině. 

Je to tedy proces, při kterém dochází k pravidelnému setkávání několika dětí s jedním nebo více 

terapeuty. Z pozorování při práci se skupinou je možné usuzovat na vztahové zkušenosti 
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jednotlivců získaných z rodiny či širšího okolí, a díky tomu je také hojně využíváno ve škole, 

v nápravných zařízení či v dětských domovech. Pro děti je práce ve skupině také velmi 

přínosná, neboť zde dochází ke zlepšení komunikace, k získání korektivní zkušenosti 

s vrstevníky, získání pocitu, že někam patří a mohou si zde vyzkoušet nové způsoby chování 

(Langmeier a kol., 2010). Jiní autoři dodávají, že ve skupině dochází k rozvoji sociálních 

dovedností a jedinec zde může objevit své silné a slabé stránky. To, co se děti naučí v rámci 

skupiny se promítá do chování i mimo skupinu a nově získané dovednosti si tak může trénovat 

i v běžném životě (Reid a Kolvin, 1993).  

Navazování vztahů ve skupině je také velmi významné pro děti vyrůstající v ústavní péči, díky 

němuž mohou rozvíjet mnohdy velmi oslabenou schopnost sebereflexe. Kleinberg (2012) velmi 

příhodně přirovnává dětskou skupinu k aréně, ve které se děti mohou naučit vztahům a mohou 

si zde předat informace a dovednosti, které jinde nemohou získat. Podobně i Oaklander (2003) 

hovoří o skupině jako o malém odloučeném světě, kde je dítěti umožněno vědomě prožívat své 

chování a bezpečně si vyzkoušet i něco nového. 

Na samotném začátku je potřeba se zaměřit na vytvoření vhodných podmínek pro práci s 

dětskou skupinou. Schamess (1986) vnímá jako nejvíce důležité zajistit vhodné prostředí, ve 

kterém může bezpečně docházet k vzájemné interakci mezi dětmi. Dále za důležité považuje 

užití vhodných technik a pomůcek pro práci s dětskou skupinou s ohledem na věk dětí 

(Schamess in Kleinberg, 2012). 

Prostory, kde bude sezení s dětmi probíhat je potřeba zvolit promyšleně, ale mnohdy není 

možné si vybrat ideální prostor a vedoucí skupiny si musí poradit s tím, co se nabízí. I přesto je 

potřeba faktor prostředí neopomínat, mělo by zde být dostatek denního světla, dostatečný klid 

od rušivých podnětů, bezpečný prostor pro pohybové aktivity, jedině tak docílíme příjemné 

atmosféry a ničím nerušeného průběhu práce s dětmi. Dle Kleinberga (2012) je nevhodným 

prostředím pro práci s dětmi například příliš velká místnost, ve které by se děti mohly 

nekontrolovaně pohybovat nebo naopak moc malá, která bude omezující pro pohybové a jiné 

aktivity vyžadující více volného prostoru. 

Pravidla skupiny jsou dalším důležitým bodem, který je potřeba mít dopředu rozmyšlen a hned 

v úvodu s ním děti seznámit. Pro děti je důležité, aby dopředu věděly, co mohou očekávat, jak 

dlouhý čas společně stráví a co je cílem skupiny. Délka sezení a frekvence setkání s dětmi je 

velmi diskutabilní, dle Reida a Kolvina (1993) je pro děti od pěti do jedenácti let vhodné 

nastavení délky trvání na jednu hodinu, jednou týdně. Především ale záleží na typu a cílech 

dané skupiny. Například v ústavních zařízeních mohou probíhat skupinové práce s dětmi i 

vícekrát v jednom týdnu. S nastavením pravidel také souvisí jejich porušení, za které by se měly 
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dopředu vymezit jisté sankce, „co se bude dít v případě nedodržení pravidel“. Pravidla se 

mohou vytvořit v rámci prvního setkání skupiny, mohou se zapsat na papír a vyvěsit na 

viditelném místě (Reid & Kolvin, 1993).  

Program skupin je možné strukturovat dopředu a podrobně si rozplánovat veškeré aktivity 

nebo je také možné program neplánovat a nechat témata a dění ve skupině na dětech. V případě 

první možnosti je dobré nastavit pravidelné rituály na začátku či konci skupiny, rituál tak hezky 

ohraničí práci ve skupině. Autorka Oaklander (2003) ve své knize zmiňuje, že její programy 

pro děti bývají většinou dopředu naplánované a strukturované, ale je také potřeba, aby byl 

vedoucí programu flexibilní a tvořivý a dokázal zareagovat na aktuální potřeby dětí. 

Obecně při práci se školními dětmi je vhodné do programu zařadit tvořivé a pohybové aktivity. 

Vždy je důležité, abychom pracovali s pomůckami, které odpovídají vývojové úrovni 

jednotlivých členů ve skupině a byly podpůrné pro jejich další rozvoj. Jednou z klíčových 

strategií při práci s dětmi je použití nějakého média, které zprostředkuje kontakt mezi 

jednotlivými členy skupiny. Takovým médiem může být hračka, rituály či různé techniky, které 

budou danou skupinu spojovat a můžeme pomocí nich začít či ukončit skupinový program 

(Geldard, 2008). 

Složení skupiny je pro efektivní skupinovou práci nosným faktorem. Dle Kleinberga (2012) je 

potřeba děti rozdělit vzhledem ke sklonům v chování jednotlivců. V žádném případě není 

vhodné dávat do jedné skupiny úzkostné děti a například děti extrémně impulzivní či násilné. 

Na druhou stranu v některých případech je vhodné sestavit co možná nejvíce různorodou 

skupinu, neboť tak je možné, že se jindy vyčlenění jedinci identifikují s někým ze skupiny. Jiný 

pohled na to mají autoři Langmeier, Balcar a Špitz (2010), kteří považují za výhodné sestavit 

skupinu dle stejných problémů, stejného rodinného zázemí či věku. 

Velikost skupiny je další oblastí, kde se nám nedostává jednoznačné odpovědi. Autorka 

Oaklander (2003) hovoří o skupině s počtem pěti dětí jako o nejefektivnější, neboť správný 

terapeut musí zvládnout přemýšlet o jednotlivcích a zároveň se starat o bezpečný průběh sezení. 

Z tohoto důvodu je velmi časté, že při vyšší počtu dětí ve skupině jsou přítomni dva terapeuti 

či dva vedoucí skupiny. Jiní autoři u skupin s dětmi středního školního věku preferují 

maximální počet i osmi dětí. 

Rituál je obohacením práce s dětmi a může být velmi přínosným. Dle Kaščáka (2010) dochází 

skrz rituály k formování a změně chování u dětí, na takové chování, které od nich očekáváme. 

Lemešová (2011) ještě doplňuje další podstatný význam rituálů, a tím je poskytnutí jistoty a 

bezpečí, neboť pro dítě je to jasným mezníkem, díky kterému ví, co bude následovat. 
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Valešová Malecová (2012) uvádí, že vedle složení skupiny také zaleží na stanovených cílech 

skupiny. Krivošíková (2011) hovoří o dlouhodobých cílech, které se vztahují především 

k očekávaným funkčním schopnostem jedince, na které v rámci programu cílíme. Díky těmto 

cílům jasně definujeme, čeho má být dosaženo v konkrétním čase. Krátkodobé cíle 

stanovujeme dle obtíží v jednotlivých zkoumaných oblastech. Specifické jsou cíle určené pro 

konkrétní setkání, které reagují na aktuální dění v kolektivu na předešlých setkáních (Valešová 

Malecová, 2012). Krivošíková (2011) dále zdůrazňuje, že při stanovování cílů je důležité 

zohlednit věk, pohlaví, osobnostní charakteristiku, schopnosti a aktuální rozpoložení daného 

jedince. 

Velkou a významnou část v oblasti práce s dětmi ve skupině tvoří nácvik sociálních 

dovedností.Děti se učí, jak mezi sebou komunikovat, jak k sobě přistupovat, zkrátka se učí 

dovednostem, jak ve skupině fungovat bez větších problémů. Hadj Moussová (2004) popisuje 

základní oblasti, na které je dobré se při skupinové práci s dětmi soustředit. Těmito oblastmi 

jsou sebepoznání a poznání druhých, podpora kladného sebehodnocení, umění naslouchat 

druhým, učení řešit problémy, sebeovládání a komunikace. Valešová Malecová (2012) 

souhlasně uvádí, že při terapeutickém procesu lze rozvíjet verbální či neverbální komunikaci, 

empatii, navazování sociální vztahů, korigování postojů a hodnot a v neposlední řadě budovat 

prosociální chování jedince. 

 

1.4 Možnosti rozvoje sociálních dovedností u dětí v DD  

V této kapitole se zaměříme na přiblížení procesu osvojování sociálních dovedností, podrobně 

budou popsány fáze tohoto procesu a budou zde nastíněny možné metody rozvoje sociálních 

dovedností, které jsou vhodné pro osvojování a nácvik sociálních dovedností. 

O osvojování sociálních dovedností můžeme říct, že probíhá v základních pěti rovinách. První 

pohnutkou k osvojování sociálních dovedností je určitá potřeba, pro jejíž naplnění je potřeba 

získat patřičnou sociální dovednost. Poté přichází etapa orientace, ve které se jedinec snaží 

zorientovat ve svém sociálním jednání a v podnětech, které mu jsou dávané od okolí. Další 

úrovní je uvědomování si vlastního jednání i jednání druhých osob a dopadů, které svým 

chováním můžeme způsobit. V rámci této etapy je vhodné zařadit různorodé sociální situace, 

kdy se daný jedinec může lépe vcítit do situace a natrénovat si své jednání vhodné pro danou 

chvíli. Když má jedinec tuto úroveň osvojenou, může dojít k dotváření nové sociální dovednosti 

při náročnějších situacích, se kterými se nesetkává tak často. Zakončením procesu je poté 
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integrace nově získané sociální dovednosti a jedinec by měl být již schopen dovednost plně 

využívat v běžných životních situacích a interakci s ostatními jedinci (Švec, 1998). 

Ve Spojených státech existuje hned několik podpůrných programů, které se pomocí nejrůznější 

metod zaměřují na rozvoj sociálně-emocionálního učení u dětí v různém věku. Naopak u nás 

v Evropě jsou tyto programy spíše vnímány jako součást prevence a nejsou zde samostatně 

rozpracovány jako intervenční programy (Smékalová & Palová, 2016). Miovský a kolektiv 

(2015) uvádí, že tato oblast je zejména v České republice rozpracována pod programy 

zaměřující se na dovednosti, díky kterým se jedinci snadněji žije, lépe se orientuje v okolním 

světě. S tímto záměrem nalezneme hned několik výzkumů, jejichž cílovou skupinou pro 

zkoumání jsou například předškolní děti nebo jedinci s poruchou autistického spektra a v rámci 

své práce se zaměřují na rozvoj sociálních dovedností. Prozatím zde existuje velmi málo 

ucelených programů se zaměřením na rozvoj sociálních dovedností u dětí, které by šlo aplikovat 

i do jiných oblastí a dále je rozpracovat tak, aby byly využitelné například v oblasti ústavní 

výchovy a pro děti, které v ní žijí. 

V zahraničí je vědecky ověřených a průběžně evaluovaných programů rozpracováno již více. 

Jedním z nich je například projekt „I Can Problem Solve“ (ICPS), který se ve své práci s dětmi 

zaměřuje na řešení problémů a mezilidských konfliktů (Shure, 2001). V rámci osmi týdnů se 

pracovníci s dětmi věnují každý den po dobu dvaceti minut naslouchání a pozorování ostatních 

dětí prostřednictvím her, diskusí ve skupině, a tím rozvíjejí své sociální dovednosti. V druhé 

části programu, která trvá čtyři týdny, se děti pomocí loutek, obrázků a jiných pomůcek učí 

převést získané dovednosti do uměle vytvořených situacích, ve kterých musí řešit mezilidské 

problémy. V jedné skupince by nemělo být více než devět dětí, aby byla práce efektivní. Tento 

program byl uznán společností CASEL jako vhodný program pro sociálně-emocionální učení 

a v rámci výzkumu byla prokázána jeho efektivita zejména v oblastech snižování impulzivity a 

v rozvoji sociálních dovedností (Child Trends 2010). Dalším rozšířeným projektem je 

„PATHS“ (Promoting Alternative Thinking Strategies), který si klade za cíl zlepšit sociální 

kompetence dětí a předejít tak dalšímu rozvoji problémového chování (Domitrovich et al., 

2007). Tento program se zaměřuje na čtyři sociálně-emoční oblasti, kterými jsou prosociální 

chování, poznávání emocí, sebekontrola a řešení problémů. Lektor při práci s dětmi cílí 

především na využití řeči při řešení sociálních problémů a k regulaci svých emocí, a také 

zařazují práci s pomocí příběhů, loutek či obrázků. Aktivity jsou rozčleněny do několika lekcí, 

přičemž každá z nich trvá zhruba dvacet minut a frekvence setkání je jednou až dvakrát týdně 

(Bierman & Motamedi, 2015). „Al ́s Pals“ je zahraniční program, který, oproti výše uvedeným 

programům, svou cílovou skupinou směřuje více k oblasti zkoumání této diplomové práce. 
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Program se specializuje na práci s předškolními dětmi a mladšími školáky, kteří vyrůstají 

v rizikovém prostředí. Takové děti bývají často vystaveny domácímu násilí, návykovým látkám 

či tlaku skupiny. Program trvá po dobu 23 týdnů dvakrát týdně a je veden vyškoleným lektorem. 

Délka jednoho setkání s dětmi je zhruba 15–20 minut. Autoři projektu vychází z teorie 

sociálního učení a pomocí různých aktivit rozvíjejí oblasti komunikace, emocí a zvládání řešení 

problémů v mezilidských vztazích.  Cílem práce je tyto dovednosti u dětí rozvinout a posílit 

tak, aby si pomocí nich vytvořily copingové strategie a zvýšili míru své odolnosti vůči prostředí, 

ve kterém jsou vychovávány (Bierman & Motamedi, 2015). Psychoedukační skupinový 

program vyvinutý Goldsteinem (1999) je zaměřen na rozvoj několika sociálních dovedností a 

cílí především na skupiny dětí s poruchami chování. Při práci s dětmi se, již od předškolního 

věku, soustředí zejména na oblast zvládání stresových situací, agrese a také na rozvoj empatie 

a posílení kooperace ve skupině. Mezi další programy, které jsou zaměřené na práci s dětmi 

s poruchami chování a emocí můžeme zařadit také program nesoucí název „Systém vyučování 

sociálních dovedností“ a „TSD“ (Lane et al., 2002; Spence, 2003). Autoři prvního programu na 

základě svých výzkumů upozorňují na nutnost trénování dovedností jak ve cvičných situacích, 

tak i v běžných situacích v životě, kde je míra selhávání vyšší než při modelových situacích. 

Program „TSD“ je dle výzkumů efektivní metoda pro zlepšení sociálních dovedností, 

neumožňuje však trvalé signifikantní změny v chování u těchto dětí. I přesto může sloužit jako 

přínosný terapeutický systém pro práci s dětmi. 

I v českém prostředí vzniklo několik přínosných programů pro práci s dětmi se zaměřením na 

rozvoj sociálních dovedností. Mezi programy, které jsou využívány v mateřských školách nebo 

na prvních stupních základní školy, patří například „Kočičí zahrada“, „Zipyho kamarádi“, 

„Druhý krok“ nebo na Slovensku „Náš kolotoč šťastia“. Všechny zmíněné programy mohou 

provádět i vyškolení učitelé přímo ve škole v rámci výuky. Během jednotlivých lekcí programy 

u dětí rozvíjí zejména oblasti zvládání emocí, komunikace a mají podpořit vztahy v kolektivu 

(Miovský a kol., 2015; Valihorová & Pilková, 2017). Zmiňovaný program „Druhý krok“ je 

velmi dobře popsaný a jeho účinnost byla zkoumána v rámci již několika výzkumů a bylo o 

něm napsáno několik bakalářských i diplomových prací. Cílem tohoto programu je podporovat 

rozvoj sociálních dovedností napříč mateřskými školami, ale i na základních a středních 

školách. Práce probíhá s celými třídními kolektivy, je vedena pouze vyškolenými pedagogy a 

psychology a cílí především na bezostyšné hovoření o emocích a jejich chápání u sebe i u 

druhých lidí (Smékalová & Palová, 2016). Zajímavé na tomto programu je i výzkumné zázemí, 

ze kterého vzešla myšlenka vytvořit takový program. Výzkumná otázka, kterou si odborníci 

organizace položili zněla „Co způsobuje to, že lidé ubližují jiným lidem?“. Pomocí rešerše 
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literatury a několika výzkumů došli k závěru, že násilní pachatelé postrádají sociální dovednosti 

jako je například empatie, kontrola chování, řešení problémů a ovládání emocí. Na základě 

těchto zjištění vypracovali učební plán „Druhý krok“ v rámci kterého děti rozvíjejí právě 

v těchto oblastech (Committee for Children). Efektivita tohoto programu byla prokázána 

například v pilotní studii Smékalové a Palové (2016) v rámci které došlo u žáků ke zlepšení 

především ve dvou zkoumaných oblastech – zlepšení chápání sociálních situacích a v řízení 

emocí. Účinnost programu dále zkoumala Chobotská (2017) a sledovala pozitivní změny 

v oblasti sebepojetí žáků. Stěžejním kamenem tohoto projektu je procvičování dovedností 

prostřednictvím modelového chování, přičemž vzorem chování je vyškolený učitel (Vaněk, 

2011).  Uvedené programy zaměřené na rozvoj sociálních dovedností jsou sice připravované a 

dále testované u běžných skupin dětí ve školském prostředí, ale struktura a náplň programů 

může být přínosná i pro sestavení programů cílených na práci s atypickou dětskou skupinou. 

Langmeier a kol. (2010) ve své publikaci uvádí, že nácvik sociálních dovedností je přínosný 

především u dětí, které mají problémy v oblasti navazování vztahů a v oblasti sociálního 

fungování obecně. To nás přivádí zpět k tématu diplomové práce, která zkoumá rozvoj 

sociálních dovedností při práci s atypickou dětskou skupinou, konkrétně s dětmi z dětských 

domovů. V České republice existuje mnoho projektů a organizací, které se zaměřují na 

systematickou práci s dětmi v období svěření dětí do ústavní péče nebo v období odchodu dětí 

ze zařízení po dosažení jejich plnoletosti. Mezi výše popsané organizace a projekty patří 

například Projekt 3D, který spadá pod neziskovou organizaci Bateau z.s, „Život na nečisto“, 

„Vstup do života“, „Dejme dětem šanci“ nebo „Pomoz mi do života“. Organizací, které se 

zaměřují na přípravu dětí na jejich vstup do života je opravdu velké množství. Jen několik 

projektů, kterým je například Projekt 3D, nezapomíná i na děti, které do ústavní péče teprve 

přicházejí a je potřeba podpořit jejich adaptaci na nové prostředí (Bateau z.s.) 

Obecně se ale většina těchto organizací zaměřuje na rozvoj sociálních dovedností, aby byly děti 

lépe připravené na samostatný život, dokázaly si zařídit potřebné věci pro život, získaly práci a 

naučily se samy hospodařit (Jochová, 2012).  

Žádný z těchto projektů se však nedotýká problematiky dětí, které již v dětském domově žijí a 

nějaký čas dále žít ještě budou. Vypadá to, že kromě několika intervenčních pobytových 

projektů, které pokaždé tématy cílí na jiné oblasti, je tato oblast stále dostatečně neprobádána. 

Po pečlivém zkoumání literárních i internetových zdrojů se mi podařilo objevit pouze jeden 

existující program a jeho metodiku zaměřenou na rozvoj sociálních dovedností u dětí 

z dětských domovů. Program nese název SAMOfor a spadá pod organizaci Rozmarýna, která 

se zabývá tvorbou preventivních programů. Odborníci z toho projektu jsou toho názoru, že 
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nedostatečné rozvíjení sociálních dovedností je jedním z faktorů mající vliv na rozvoj sociálně 

patologických jevů u těchto dětí. Východiskem práce tohoto projektu je skutečnost, že děti žijící 

v dětských domovech jsou ohrožení jedinci, kteří potřebují zvýšenou péči a podporu v oblasti 

sociálně-emocionálního vývoje. Program se skupinou je uskutečněn vždy jednou za čtrnáct dní, 

setkání trvá po dobu jedné hodiny a je řízeno dvěma lektory (většinou je to muž a žena) 

(Purková, 2008). Všechna setkání jsou zasazena do stejné struktury, ve které nechybí úvodní 

povídání, při kterém děti reflektují, jak se cítí. Dále následuje pohybová aktivita, hlavní téma 

setkání a závěrečné shrnutí. Věková kategorie zde není striktně specifikována, ale aktivity 

programu cílí spíše na jedince od 10 let nebo na jedince, kteří jsou schopni udržet pozornost, 

vyjadřovat se a jsou schopni nahlédnout sami na sebe a na druhé. SAMOforské skupiny se od 

běžných terapeutických skupin pro děti odlišují zejména tím, že neřeší dynamiku vztahů ve 

skupině, ale jejich záměrem jsou aktivity a úkoly skrze které s dětmi pracují (Purková, 2008; 

Metodika SAMOfor). Purková (2008) v rámci své diplomové práce provedla výzkum, ve 

kterém se zaměřila na konkrétní obtíže v sociálních dovednostech u dětí žijících v dětských 

domovech. Své bádání uskutečnila prostřednictvím programu SAMOfor, s nímž s dětmi již 

dlouhodobě pracuje. Výsledkem její práce bylo odhalení několika faktorů, které mají vliv na 

rozvoj sociálních dovedností u těchto dětí, a také upozornění na rozsáhlost a důležitost této 

problematiky. 
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2 Empirická část 

V teoretické části práce byly podrobněji popsány sociální dovednosti, psychosociální vývoj 

dítěte, ale také faktory mající vliv na optimální vývoj dítěte a s tím i související rozvoj 

sociálních dovedností. Následující kapitoly empirické části diplomové práce se budou 

zaměřovat na rozvoj sociálních dovedností u konkrétní skupiny dětí v dětském domově v rámci 

systematické práce se skupinou. Cílem diplomové práce bude odhalit, v jakých oblastech 

sociálních dovedností tyto děti selhávají nejvíce a jakými způsoby lze pracovat na rozvoji těchto 

dovedností. Ke zkoumání bude použito hned několik metod, kterými jsou pozorování dětí ve 

skupině a při běžných činnostech, tvorba kazuistik dětí, analýza konkrétní skupiny a následná 

tvorba možných postupů, které se dají uplatnit při práci s dětmi na rozvoji sociálních 

dovedností. Empirická část práce má poskytnout vhled do problematiky rozvoje sociálních 

dovedností u dětí vyrůstajících v institucionální péči, ale zároveň může poskytnout tipy a 

návody, jak pracovat obecně s atypickou dětskou skupinou. Konkrétněji je postup výzkumu 

této práce popsán v následujících kapitolách. 

 

2.1 Cíl práce, výzkumné otázky 

Cílem zkoumání bylo vytvořit program rozvoje sociálních dovedností pro práci se skupinou 

dětí vyrůstajících v dětském domově. K naplnění cíle diplomové práce a vymezení hranic 

výzkumu bylo zapotřebí si stanovit několik výzkumných otázek. Počáteční výzkumnou otázkou 

bylo: „Lze vůbec s dětmi z dětského domova cíleně a systematicky pracovat na rozvoji 

sociálních dovedností?“, tato otázka je úzce spjata s cílem výzkumu diplomové práce. Hned 

nastoupily další otázky, jak budou ke skupinkám přistupovat, bude je to bavit nebo to pro ně 

bude spíše za trest, a na jaké oblasti a témata se v rámci skupinek vůbec zaměřit? Výzkum se 

snaží hledat odpovědi nejen na tyto otázky. Pomocí přímé práce se skupinou jsou zde sledovány 

sociální dovednosti dětí vyrůstajících v jednom konkrétním dětském domově, dále je pak 

provedena analýza rodinných anamnéz dětí a jejich možný dopad na vývoj sociálních 

dovedností. V neposlední řade empirická část popisuje skupinu dětí jako celek, jak jsou tamní 

členové schopni fungovat či nefungují vůbec.  

Aby bylo možné dostatečně prozkoumat stanovený cíl výzkumu, byly formulovány tyto 

výzkumné otázky: 

1) Je vůbec možné u skupiny realizovat specifický program na rozvoj sociálních 

dovedností?  

2) Jak program vést a co do něj zařadit, aby byl dětmi přijat a byl pro ně přínosný? 



29 
 

3) Je možné zaznamenat změnu ve sledovaných oblastech sociálního chování dětí, která 

by se dala vztáhnout k programu? 

4) Jaké vnější faktory je nezbytné při práci brát v potaz, aby bylo možné práci s atypickou 

dětskou skupinou realizovat? 

 

2.2 Metodologie výzkumu 

2.2.1 Typ výzkumu 

Vzhledem k náročnosti tématu systematické práce s dětmi vyrůstajících v dětském domově 

bylo potřeba nahlížet na problematiku komplexně, včetně anamnéz jednotlivých dětí a specifik 

práce s těmito dětmi. Z tohoto důvodu bylo potřeba zvolit kvalitativně zaměřený výzkum, který 

pomůže na tuto problematiku nahlédnout a popsat ji více do hloubky. Ke zkoumání byla 

zvolena případová studie dětské skupiny v jednom dětském domově. Pro naplnění cílů jsme 

kombinovali metodu pozorování dětí ve volném čase, pozorování dětí v rámci práce se 

skupinou, studium dokumentace v dětském domově a rozhovorů s vychovateli, díky kterým 

mohla vzniknout podrobná případová studie jedné určité skupiny v dětském domově. Jakožto 

externí zaměstnanec zařízení jsem mohla děti pozorovat i při volné činnosti, a také mi bylo 

umožněno nahlédnout do dokumentace dětí, což nám pomohlo vykreslit specifika členů 

skupiny. 

2.2.2  Postup výzkumu 

Mé snahy o skupinovou práci s dětmi v dětském domově začaly v listopadu 2020, kdy mě 

k tomu dovedly nepříjemné okolnosti spojené s covidovou dobou. V době lockdownu byli 

zaměstnanci společně s dětmi již velmi vyčerpáni z velmi intenzivního společného kontaktu. 

Původní představou mé práce s dětmi byl pouze podpůrný program, aby se děti zabavily a 

zaměstnanci si mohli na chvíli odpočinout. Po prvních dvou měsících docházení za dětmi jsem 

si začala všímat, že děti na skupinová sezení se mnou chodí rády a těší se, co budeme dělat 

příště. Když se mi podařilo získat jejich zájem, řekla jsem si, že by bylo zajímavé a možná i 

přínosné dát skupinkám nějakou specifičtější formu a směr. Panu řediteli se nápad hned zalíbil 

a věnoval mi plnou důvěru při práci s dětmi. Následující rok jsem tedy téměř vždy pravidelně 

docházela do domova minimálně 1x týdně. 

Zpočátku pro mě bylo výhodou, že tento konkrétní dětský domov znám, vím, jaké tam jsou děti 

a co od nich mohu čekat. Zpětně si říkám, že to byla spíše má domněnka, neboť pravidelná 

systematická práce s dětmi se zcela lišila od mého předešlého kontaktu s nimi v rámci 
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občasných akcí pořádaných pro dětský domov. Zde jsme byli s dětmi na úplně jiné vztahové 

rovině a bylo pro mě poměrně těžké se na novou roli adaptovat. 

Jak jsem zmiňovala výše, v prvních dvou měsících jsem měla možnost si práci se skupinou 

takzvaně otestovat, vyzkoušet si, co děti baví, co ne, jaký přístup je pro ně ten nejlepší, co 

zvládnou a co už je naopak moc těžké. Vše navíc komplikoval fakt, že i přesto, že děti 

vyrůstající v dětském domově něco spojuje, mají podobné osudy, tak je každé dítě docela úplně 

jiné a má jiné potřeby. Na začátku bylo tedy vedení programu s dětmi založeno spíše na metodě 

pokus-omyl. Někdy mi zdánlivě dokonale připravený program vůbec nefungoval, ale přínosná 

byla aktivita, kterou jsem vymyslela na místě na základě aktuálních potřeb dětí. 

Když jsme si na sebe společně s dětmi zvykli, začala jsem pracovat na programech, které cílí 

na podporu rozvoje sociálních dovedností. Konkrétně jsem se zaměřila na oblasti sociálních 

dovedností, které jsem vnímala jako oslabené u této konkrétní skupiny dětí. Programy jsem 

v průběhu své roční práce s dětmi zařazovala hned několikrát, vždy jsem je rozšířila o poznatky 

nebo naopak zkrátila, pokud nějaké typy aktivit vůbec nefungovaly. Finální verze mnou 

popsaných programů, které jsem ve skupině používala, je také navíc obohacená o přínosné 

poznámky od psychologů pracujících v institucionálních zařízení. K reflektování a zlepšování 

mé práce s dětmi jsem používala metodu vedení deníku, kde jsem si zapisovala dění na 

jednotlivých skupinkách. Přesněji to, jak program fungoval či nefungoval, jaké interakce 

probíhaly mezi dětmi, ale i jak se k danému tématu vztahoval konkrétní jedinec ze skupiny. 

Efektivnost programů jsem chtěla zjistit pomocí opakovaného zařazení úplně stejně 

sestavených sezení pro děti. Avšak tohoto kontrolního výzkumu se mi podařilo docílit pouze u 

několika programů, neboť se mi později zkoumaná skupinka dětí začala rozpadat (odchod dětí 

zpět k rodině, hospitalizace dětí apod.). Se skupinou tedy nebylo možné pokračovat ve stejném 

složení, tudíž by výsledky kontrolního zkoumání nebyly směrodatné. I přesto však zkoumání 

považuji za přínosné, minimálně ve zmapování specifických potřeb těchto dětí, nastínění 

možných přístupů k daným jednotlivcům a v utvoření ucelených programů pro trénink 

sociálních dovedností. 

2.2.3 Výzkumný vzorek 

Všem respondentům i zařízení byla zajištěna anonymita a bylo garantováno, že se získaná data 

budou zpracována pouze pro účely této diplomové práce. 

Děti, jejichž příběhy popisuji v kazuistikách diplomové práce, byly umístěny ve stejném 

konkrétním dětském domově, a to od různých věků, po různě dlouhou dobu.  
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Vzhledem k nízké kapacitě a specifické struktuře zařízení bylo možné věnovat se jednotlivým 

dětem intenzivněji než v jiných dětských domovech. Z tohoto zařízení, které z důvodu 

anonymizace dětí nebudu jmenovat, jsem utvořila skupinku 9 dětí, které jsem vybrala z důvodu 

podobné sociální zralosti. Dětský domov má v současné době pouze 13 dětí, přičemž zbylé 4 

děti, jsou spíše již mladí dospívající, se kterými práce probíhala spíše se zaměřením na jejich 

individuální problémy. Jedná se tedy o účelný výběr, jehož záměrem bylo popsat sociální 

dovednosti u dětí v dětském domově, se zaměřením především na takové oblasti, které jsou pro 

tyto děti problematické. Ale zároveň při výběru nastala jistá omezení, neboť nebylo možné 

skupinku složit specifičtěji, například pouze z chlapců nebo dětí určitého věku. Specifičtější 

výběr nebyl možný z důvodu malého počtu respondentů v zařízení, a také by v časech vedení 

skupin neměl kdo pracovat se zbylými dětmi, které by do výzkumu nebyly vybrány. 

I přes ztížený výběr respondentů byl výzkumný vzorek velmi pestrý, což zapříčinilo i určité 

komplikace při práci s touto skupinou. Kazuistiky dětí jsou velmi různorodé, neboť pochází 

z odlišného prostředí, byly umístěny z různých důvodů a pobývají v dětském domově různě 

dlouhou dobu. Specifikem této skupiny dětí je také fakt, že v devítičlenné skupince je zároveň 

několik sourozenců, kteří pochází ze dvou různých rodin. Podrobnější informace budou 

popsány v rámci zpracovaných kazuistik, které přikládám v příloze (Příloha 2) nebo o něco 

stručněji budou popsány níže.  

Specifikem při práci s dětmi vyrůstajícími v dětském domově je zapotřebí vnímání jednotlivce 

komplexně, tedy i s jeho minulostí, která nějakým způsobem ovlivnila jeho vývoj. Z tohoto 

důvodu budou na následujících několika řádcích popsány základní charakteristiky jednotlivých 

členů v dětské skupině, avšak oproti podrobnějším kazuistikám dětí v příloze zde bude více 

popsáno jedincovo chování. Popis chování dětí je založen na dlouhodobém pozorování dětí 

v rámci skupiny při řízené či volné činnosti. Úryvky z těchto pozorování přikládám 

k diplomové práci (Příloha 3). 

 

Sourozenci 1 

Jedná se o tři sourozence, dvě dívky a chlapce. Nejstarší Patricie má lepší vztah spíše 

k Lubošovi než k Leoně. Velmi často se Patricie a Luboš spolčují proti Leoně, které se na 

skupinkách posmívají a úmyslně ji provokují, aby vybouchla. Sourozenci v dětském domově 

pobývají nejdéle ze všech dětí, již celých pět let. 
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Leona (9 let)  
Z rodiny odebrána již ve třech letech, nerovnoměrný vývoj, sociální nezralost a silné zanedbání ze strany 

rodičů, terčem slovní i fyzické agrese jejího otce, byly ji diagnostikovány poruchy pozornosti 

s hyperaktivitou, intelekt v pásmu lehké mentální retardace a rysy rané citové deprivace.1 

Leona je velmi hravá a impulzivní. Často se v rámci skupin stává, že své jednání nedomýšlí. 

Ve skupině je jedním z nejméně přijímaných členů. Z důvodu své sociální neobratnosti na děti 

působí rušivě a navazuje s nimi vztah skrz provokaci a pošťuchování.  Aby si získala pozornost 

dětí, porušuje sjednaná pravidla a někdy bývá velmi konfliktní s projevy agrese, tím však 

naopak děti odrazuje. Mnohdy je při práci ve skupině paličatá a velmi obtížně s někým 

spolupracuje. Paradoxem je však její schopnost empatie, kterou umí použít, když se jí zrovna 

chce. Dokáže být velmi citlivá, naslouchat druhým a říct povzbudivá slova tomu, kdo je zrovna 

potřebuje slyšet. I přes velmi chudou slovní zásobu a celkové problémy s vyjadřováním 

dokázala Leona moc hezky reflektovat dění ve skupině či u jednotlivce. Dle mého názoru, byly 

skupinky nejpřínosnější právě pro Leonu, která dokázala využít příležitost ke zlepšení kontaktů 

s ostatními dětmi. Pokud jsem v rámci programu potřebovala nějakého dobrovolníka, vždy se 

hlásila, byla strážcem tabule s pravidly, nosila pomůcky a po skupině si vždy chtěla povídat i 

individuálně o tom, co se na skupině odehrálo, jak se cítí a o jejích vztazích s ostatními. 

 

Luboš (8 let) 
Ve dvou letech byl chlapec společně se sestrou Leonou předán do péče dětského centra a následně do 

dětského domova, nerovnoměrný psychomotorický vývoj, citová deprivace, byl přítomen u domácího 

násilí páchaného otcem na matce dětí. 

Luboš byl v rámci skupinové práce neposedný, potřeboval velmi často aktivity střídat. V rámci 

programu jsem se tedy u Luboše zaměřovala především na dodržování nastavených pravidel 

skupiny, na zklidnění a naslouchání druhým. Luboše program bavil pouze, pokud mluvil on. 

Nedokázal sedět a poslouchat i to, jak se měly ostatní děti. Při aktivitách chtěl být vždycky 

první, vše chápal jako rivalitu než spolupráci. V několika případech, již po několika 

skupinových sezeních, však překvapil svou schopností vcítit se do druhých. Největší slabinou 

Luboše je řešení problémů. Chlapec je velmi konfliktní, vznětlivý a hrubá slova nebo dokonce 

fyzickou agresi používá v kontaktu často. Také je velmi paličatý a v případě, že se „zasekl“, již 

do konce hodiny s námi ve skupině nepracoval, pouze seděl v rohu a koukal. I to však lze 

hodnotit pozitivně, neboť měl možnost ze skupiny odejít, ale vždy chtěl zůstat, i když se do 

dění ve skupině nezapojil. V aktivitách s dětmi ho také někdy brzdila jeho nedůvěra ve své 

 
1 Kurzívou uvedené popisy byly zpracovány na základě dokumentace dětského domova 
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schopnosti, několikrát raději činnost vzdal a řekl, že to nezvládne nebo že tomu nerozumí. 

Ostatními dětmi byl spíše akceptován, neboť je vzezřením roztomilý a vzbuzuje v druhých 

ochranářský postoj. 

 
Patricie (10 let) 

U dívky popsány podprůměrné intelektové schopnosti, sociální i pracovní nezralost a psychická 

zátěž, v rodině přítomna u intimních záležitosti svých rodičů, psychická zátěž, přejídání ze 

stresu. 

Patricie je nejvíce kontaktní dítě z celé skupiny, a to i k cizím lidem. Udělá vše pro to, aby byla 

pochválena a byla tou nejlepší ze skupiny, velmi ji záleží na tom, co si o ní myslím. Vždy 

v počátečním kolečku potřebuje sedět vedle mě, a jakmile tomu tak není (protože se to snažím 

střídat), tak je patrné její naštvání a bojkotování programu. Patricie je velmi vnímavá a moc 

dobře ví, jaká jsou bolestivá místa ostatních dětí ve skupině. Umí na ně úmyslně útočit, avšak 

tak, aby to nebylo poznat, že chtěla druhým způsobit něco nepěkného. Často okřikuje ostatní 

ve skupině a klade důraz na dodržování nastavených pravidel, avšak ona sama je velmi často 

porušuje. Také velmi ráda komentuje ostatní, ačkoliv máme ve skupince pravidlo „každý mluví 

pouze sám za sebe“. S tímto pravidlem má největší problém, a když je osočena, urazí se a dále 

již nespolupracuje. To souvisí s její největší slabinou, kterou je řešení konfliktů a přijímání 

konstruktivní kritiky. Je pro ni velmi obtížné uznat svou chybu. 

 

Sourozenci 2 

Jde opět o tři sourozence, chlapce. Chlapci mají mezi sebou velmi dobré vztahy, v rámci 

skupinek nebyli nikdy rozhádání. Naopak zde převažuje velmi ochranářské a vzájemné 

chování, umí spolu hezky spolupracovat a vzájemně se umí povzbudit i ocenit. Do zařízení byli 

umístěny téměř před třemi lety. 

 

Petr (7 let) 

Nejmladší z bratrů, na rodinnou situaci nemá náhled, matka mu velmi chybí. Byl mu dán odklad 

školní docházky z důvodu sociální nezralosti, intelekt v pásmu mírného podprůměru. S bratry 

byli zanedbávání spíše z hlediska základních potřeb, při přijmu do zařízení byli hladoví, 

špinaví, bez hygienických návyků, avšak chlapci jsou velmi bystří, nejstarší z bratrů má velmi 

dobrý všeobecný přehled a všichni dokážou být vnímaví a citliví k druhým. 

Petr je benjamínkem skupiny. Je nejmladší ale zároveň působí i nejzranitelněji, tudíž téměř u 

všech dětí vyvolává ochranářské tendence. Zranitelně však pouze vypadá, naopak ve skupině 
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dokáže být průbojný, dokáže si získat starší kluky tím, že udělá, co mu řeknou. V rámci skupiny 

velmi často vyrušují s Lubošem, se kterým tvoří nerozlučnou dvojici. Kolektivem je spíše 

přijímán, neboť nad ním drží ochranou ruku starší dva bratři. Čím děti občas naštve je to, že 

žaluje a mluví o věcech týkajících se jiných dětí. Podobně jako Luboš vyžaduje větší pozornost 

a pomoc ode mě, neboť dle jeho slov on sám nic nezvládne. I když se zdají být některá témata, 

na které v rámci skupin s dětmi narážíme, pro Petra ještě neuchopitelná, mnohdy překvapí svým 

vyspělým komentářem. 

 

Gustav (9 let) 

Z bratrů byl údajně právě on nejvíce napadán otcem, chytrý, bez větších problémů s učením i 

chováním ve škole. 

Gustav bývá většinu času ve skupině takovým klidným, spíše nenápadným členem. Do aktivit 

se zapojuje, ale nepouští se do výraznějších interakcí s ostatními dětmi. Někdy přichází do 

skupiny s nadměrně dobrou náladou, kdy vyrušuje svými vtípky a děláním hloupostí. 

K ostatním dětem se převážně chová mile, umí hezky naslouchat druhým a reagovat na to, co 

říkají. V poslední době negativně překvapuje dovedností lhát a ojedinělými agresivními projevy 

k ostatním dětem, nejčastěji k Tamaře. 

 

Bedřich (11 let) 

Chytrý, pohybově nadaný, komunikativní. Nejstarší ze sourozenců, ochranářský postoj 

k bratrům.  

Bedřich je takovým přirozeným vůdcem skupiny, který si to spíše neuvědomuje a nezneužívá 

svého vlivu. Velmi rád si povídá na nejrůznější témata a zajímají ho názory druhých. Je 

empatický a spravedlivý, čehož si děti cení nejvíce. Velmi často do konfliktů v rámci skupinek 

vstupuje místo mě a rozhoduje o tom, kdo je v právu, kdo si začal. Imponují mu spíše starší děti 

a v poslední době touží po tom být přeřazen do skupiny pro starší děti, neboť je názorově velmi 

vyspělý. Občas se u něj objevují tendence agresivního jednání při řešení konfliktů a jedná 

impulzivně. Náhled však na danou situaci má a po zklidnění je schopen své chování nahlédnout 

a reflektovat. 
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Děti, které nemají ve skupině sourozence 

 

Michal (11 let) 

Michal má v dětském domově ještě starší sestru. Do institucionální péče byl svěřen v poměrně 

pozdním věku oproti některým dalším dětem v zařízení, v devíti letech. Špatná mluva, v péči 

logopeda, velmi fixován na matku. Ohrožující vztah se současným přítelem matky, ve kterém 

byl chlapec často bit a psychicky týrán. 

V mé přítomnosti ve skupině se chlapec chová zcela jinak. Je schopen dodržovat nastavená 

pravidla, autoritu dospělého člověka uznává a je velmi kontaktní. Společně s Tamarou a Patricií 

se často hádají o to, kdo bude sedět vedle mě. Pokud mu však nevěnuji pozornost je velmi živý, 

neposedný, pošťuchuje všechny kolem sebe. V kolektivu chce být často středem pozornosti a 

dětmi oblíben, a tak si vymýšlí různé příběhy o tom, kde byl, co zažil, co má doma. 

K vrstevníkům dokáže být výbušný a vulgární, někdy děti napadne i fyzicky. Chováním je 

nejvíce podobný Patricii, se kterou mají velmi podobné vlastnosti. Jejich společnými znaky je 

potřeba neustálé pozornosti, blízkosti dospělé osoby a touha po pochvale a uznání pro kterou 

jsou schopni udělat vše. Michal také velmi často ostatní poučuje o tom, co dělají špatně, že 

narušují skupinku, ale přitom on sám svým chováním ji také narušuje. Typické pro něj také je 

věčné žmoulání a strkání si nejrůznějších předmětů do úst. Nejčastěji to bývají věci, které ve 

společenské místnosti zapomněl někdo z dětí – gumičku roztrhne, propisku rozkouše, nebo 

nalezne peníze či nějakou atraktivní věc, kterou prohlásí za svou. Avšak v tomto ohledu zdaleka 

není jediný ze skupiny, kdo má k takovému chování sklony. 

 

Damián (12 let) 

Chlapci byla diagnostikována porucha vztahové vazby nejistého a vyhýbavého typu. 

Emocionální plochost, úzkostná strnulost, velmi komplikovaný zdravotní stav, vyžaduje 

intenzivnější péči personálu. Jediný jeho kontakt s rodinou je občasné telefonování s babičkou, 

která mu zasílá balíčky, rodiče se o něj nezajímají. 

Damián je disciplinovaný, tudíž mu naprosto vyhovuje jasně daná struktura skupin a určité 

rituály, které do programu s dětmi zařazuji. Předvídatelný program pro něj zajišťuje pocit 

bezpečí, díky kterému se může alespoň trochu uvolnit. Mnohdy bývá v projevu nejistý, s dětmi 

neumí moc dobře navazovat kontakt. Pozornost na sebe strhává předváděním se, povídání 

nesmyslů (dělá ze sebe schválně hloupého) nebo vymýšlení si nejrůznějších nepravdivých 

příběhů. Pro mě je Damián nejméně čitelný. Velmi často mě napodobuje, ale pouze tak, aby to 

nepůsobilo zlomyslně. Například napodobuje tóninu mého hlasu, když okřikuje děti nebo mě 
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mnohdy napomene, když na něco zapomenu nebo vynechám nějaký z rituálů. Jednoduše testuje 

mé hranice. Myslím, že stejně nečitelný je i pro ostatní děti ve skupině. Přijímají ho, baví se 

s ním, ale dokážou rozpoznat jeho častou neupřímnost. V případě, že úmyslně říká nesmysly 

ho napomenou, že už se jim to nezdá vtipné. On většinou svou „hru“ dohraje dokonce a tvrdí, 

že to vtipné být nemělo, že za to nemůže, že je tak hloupý. Damián je velmi vnímavý a když 

chce, dokáže moc hezky spolupracovat. Ve většině případech moc dobře ví, co je tím správným 

chováním v dané sociální situaci, ale velmi často ji úmyslně bojkotuje. 

 

Tamara (9 let) 

Tamara byla odebrána z rodiny z důvodu skrytého záškoláctví a zanedbávání péče ze strany 

matky. Zneužívání návykových látek starším nezletilým bratrem a otcem. Psychické onemocnění 

u otce, závislost na alkoholu a s tím spojené agresivní projevy. Velmi benevolentní a 

hyperprotektivní výchova ze strany matky. 

Na první pohled Tamara působí velmi bojácně a zakřiknutě. Potřebuje být v neustálé blízkosti 

dospělé osoby a být jí obletována. Slova neumím, nezvládnu, neznám jsou u ní velmi 

frekventovaná, obzvlášť u činností, do kterých se jí moc nechce. V nejužším kontaktu, avšak 

velmi vrtkavém, je s Leonou, neboť jak říká pan ředitel: „Tak trochu si na sebe holky zbyly“. 

Občas se ale dokážou velmi ošklivě pohádat a nebavit se spolu delší dobu. Leona i Tamara jsou 

totiž velmi tvrdohlavé a potřebují, aby se ta druhá podřídila, což nemají v povaze ani jedna 

z nich. Tamara si většinu času drží postoj „vše je super, nic mě netrápí“, avšak z individuálních 

rozhovorů s dívkou vyplývá opak. V rámci kolektivu se snaží působit bezproblémově, dobře 

naladěná a ničím se na první pohled nenechá rozhodit. Kromě přátelství s Leonou, se snaží 

navázat vztah spíše s chlapci, konkrétně s Bedřichem. Neskrytě k němu projevuje v rámci 

skupinek vřelé sympatie, hovoří o tom, že je do něj zamilovaná a laškuje s ním. Bedřich však 

lásku neopětuje a velmi rád jí to dává netaktně najevo. To Tamaru snad ještě více povzbuzuje 

a nevzdává to, ačkoli je kvůli tomu vystavena posměškům dětí. 

 

Abychom si ještě lépe mohli představit složení skupiny a její fungování, pokusím se níže 

analyzovat výsledky z dotazníkového šetření B3, které se zaměřuje na zjišťování vztahů 

v rámci dané skupiny. Sociometrický dotazník jsem využila jako nástroj pro lepší představu o 

složení a fungování dané skupiny. Autorem dotazníku (Braun, 1998) mi byla poskytnuta verze 

pro dětské skupiny obecně nikoliv pro třídní kolektivy. Dotazníkové šetření proběhlo pouze 

jednou, v listopadu minulého roku, tedy rok po začátku práce s dětmi. Analýza získaných dat 

z dotazníku má sloužit pouze jako doplnění informací o zkoumané skupině dětí. Níže uvedu 
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stručný výtah z výsledků a podrobnou zprávu z dotazníkového šetření přikládám také jako 

přílohu k práci (Příloha 5). 

 

Na podzim loňského roku se dle získaných dat děti ve skupině necítily dobře a převažovaly 

spíše negativní pocity. Kvalita kolektivu je taková na pomezí, což nasvědčují velmi mělké 

vztahy mezi dětmi. Kamarádství se zde střídá během jednoho týdne, někdy i v rámci jednoho 

dne. Na pomezí děti vnímají i pocit přátelství a bezpečí ve skupině, vzhledem k výsledkům 

můžeme říct, že nezažívají pocit bezpečí a pocit přátelství, ale ani ne pocit nebezpečí a 

nepřátelství. Kladně hodnotí děti schopnost spolupráce, s čímž po roce práce s dětmi souhlasím. 

Zpočátku to bylo téměř něco nemyslitelného, aby děti spolupracovaly v menších skupinkách 

nebo aby se dokázaly na určité věci shodnout všichni. Nyní se v této dovednosti již velmi 

zlepšují. 

Jako horší hodnotí pocit důvěry, což také není překvapivé. Děti v dětském domově, až na 

některé sourozence, fungují jako samostatné jednotky, které jednají ve svém nejlepším zájmu. 

Dodržení slibů, naslouchání a komunikace obecně jsou oblasti, ve kterých téměř všichni 

selhávají. Děti to dost často reflektují i na skupině – navzájem na sebe žalují, prozrazují 

tajemství druhého před ostatními. Po přečtení osobních kazuistik dětí, které jsou přiložené 

k práci můžeme říct, že si nedůvěru možná přináší již z předešlých zkušeností v rodině a nyní 

je velmi těžké si vybudovat důvěru v okolní svět. Vzájemnou toleranci ve skupině také hodnotí 

poměrně kladně. Sama za sebe musím říct, že toho schopni jsou, ale bývá to spíše výjimečně. 

Jsou skupiny, kdy si navzájem vadí a překáží úplně vším, ale také byly skupiny, kdy děti 

dokázaly tolerovat názory druhých nebo přijmout i členy, kteří bývají na okraji skupiny 

(například Leona). 

V rámci hierarchie skupiny spadají do kladné poloviny Bedřich (6), Petr (5), Gustav (4), 

Patricie a Damián (3), Luboš (1). V záporné polovině se pak pohybují Leona a Tamara (-3). 

Jako spravedlivého označily děti Damiána, Bedřicha a Gustava. Nejspolehlivější členové 

skupiny jsou Patricie a Damián. Jako zábavného děti vidí Damiána, což také odpovídá jeho 

častým vtípkům a potřebě pozornosti ostatních. Vždy v centru dění je Bedřich, kterého jsem 

výše popsala jako přirozeného vůdce skupiny. Člena, který je se všemi za dobře přirovnávají 

k Damiánovi, čemuž nasvědčují jeho dobré komunikační schopnosti, umění přetvařovat se a 

potřebě zavděčit se všem. Protivná je pro kolektiv dětí Leona. Tento výsledek také potvrzuje 

to, co bylo již popsáno v charakteristikách dětí. Děti Leonu však zároveň označují jako nejvíce 

osamocenou, což bohužel také odpovídá skutečnosti.  
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Výsledky dotazníkového šetření B3 sloužily pouze jako doplnění představy o kolektivu dětí, u 

kterého byl výzkum prováděn. Pokud bych se však měla na základě pozorování dětí pokusit o 

shrnutí a definování této konkrétní skupiny, řekla bych, že je to velmi proměnlivý a 

nepředvídatelný kolektiv. V jednom týdnu jsou děti schopné spolupracovat, naslouchat si a 

vzájemně si pomáhat, ale v dalším týdnu je kolektiv jako po výbuchu plný agrese, sprostých 

slov a nesnášenlivosti vůči ostatním. Co je potřeba zdůraznit, že je kolektiv složen z velmi 

silných jednotlivců, kteří mají specifické potřeby a ke každému z nich je potřeba volit jiný 

přístup. Především to dělá práci s touto skupinou komplikovanou a vyžadující spoustu energie. 

Avšak, pokud kolektiv alespoň na chvíli funguje, je to velkou odměnou pro všechny. 

2.2.4  Struktura a průběh skupinového programu 

Vytvořit program pro práci s atypickou dětskou skupinou je komplikované, neboť děti 

v dětském domově se vyznačují určitými specifiky ve vývoji a každé z dětí vyžaduje 

individuální přístup. Inspiraci pro tvorbu programu jsem načerpala zejména na kurzech práce 

s dětskou skupinou pod vedením paní doktorky Pavlas Martanové, a následně jsem čerpala 

v několika metodikách a knihách plných aktivit pro práci s dětskou skupinou, které uvádím ve 

zdrojích. Práce s dětmi probíhala od listopadu 2020 do února 2022 s výjimkou prázdnin a jiných 

pobytů, kterých se děti účastní. Setkání bylo koncipováno do časového rozmezí jedné hodiny a 

probíhalo v prostorech dětského domova. Zpočátku bylo složité nalézt v zařízení místnost, ve 

které nebudeme nikým rušeni, nakonec jsme si vystačili s obývacím pokojem, který jsme vždy 

před začátkem upravili dle našich potřeb. S dětmi jsem pracovala na koberci, v sedě a v kruhu 

tak, abych na všechny děti viděla. Na začátku prvního setkání jsme se s dětmi domluvili na 

průběhu skupinek – na délce programu, na místě a času uskutečnění a také na náplni našich 

setkání. Nezbytné bylo také nastavení pravidel skupinek (tak hovoří děti o našich setkáních), 

neboť jak vyplývá ze zásad skupinové práce, u takto specifické skupiny není bez pravidel 

možné efektivně pracovat. Pravidla tvořily děti s mou pomocí. Dle teorií skupinové práce 

(Kratochvíl, 2001) by nemělo být více než pět pravidel skupiny, neboť při větším počtu je pro 

děti obtížné si je zapamatovat, měla by být srozumitelná a všemi odsouhlasená. Výsledná 

pravidla naší skupinky zněla takto: 
1) Nevynáším ze skupiny (mohu mluvit pouze o tom, co jsem říkal/dělal na skupině já) 

2) Mluvím sám za sebe (do skupiny vnáším pouze po věci týkající se mě samotného) 

3) Naslouchám druhým (když zrovna nemluvím, poslouchám, co povídají druzí) 

S dětmi jsme pro začátek zvolili pouze tři pravidla, tak aby byla dobře zapamatovatelná a 

zároveň vystihovala tři největší úskalí, která jsem vypozorovala z chování dětí při volné 
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činnosti. Vytváření a práce s pravidly je blíže popsáno v metodice (viz příloha 1). Setkání měla 

vždy stejnou strukturu, která obsahovala úvodní rituál, hlavní téma setkání a závěrečnou 

reflexi. V rámci úvodního rituálu děti s pomocí náladoměru (viz metodika, příloha 1) 

znázorňovaly své aktuální naladění. Tato aktivita byla přínosná pro zmapování atmosféry 

kolektivu ale i naladění jednotlivců. Hlavní aktivita se soustředila na konkrétní téma a 

v poslední fázi programu byl vždy vymezen čas pro závěrečnou reflexi aktivit a dění ve 

skupině. 

V rámci svého výzkumu jsem na základě několika měsíčního pozorování dětí v dětském 

domově, analýzy dalších programů pro práci s dětmi a rozhovorů s odborníky pracující s dětmi 

v DD, vytipovala oblasti sociálních dovedností, ve kterých zkoumaná skupina selhává nejvíce. 

Následně jsem vypracovala programy, které cílí při práci s dětmi zejména na šest oblastí. 

Zmiňovanými oblastmi jsou sebepoznání, ovládání a rozpoznávání emocí u sebe i u 

druhých, spolupráci, naslouchání a toleranci, komunikace a řešení problémů. Jednotlivé 

programy, které na dané oblasti cílily, byly ozvláštněné nějakým příběhem z důvodu snazšího 

uchopení tématu pro děti, a také dodávají zábavnější formu práce s dětmi. Všechny programy, 

které budou v této kapitole popsány jsou uvedeny v příloze pod názvem Metodika příběhů pro 

práci s atypickou dětskou skupinou (Příloha 1). 

I přesto, že byla jasně vymezená struktura a téma programu, v praxi se ukázalo, že je nutné být 

flexibilní. Při práci s dětmi je nezbytné reagovat na jejich aktuální potřeby, a ne vždy je možné 

připravený program ve skupině uskutečnit. To klade nároky na zkušenost vedoucího skupiny a 

je vhodné mít připravené oblíbené techniky dětí. 

Je nezbytné uvést, že výsledky práce nelze zobecňovat, proto název „metodika“ může být 

zavádějící. Nicméně jsem jej použila jako název shrnující snahu o ucelený postup, jak 

systematicky s takovými dětmi pracovat. Pro snazší orientaci v textu tedy bude tento souhrn 

nápadů nazýván metodikou. 
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3 Prezentace a analýza dat 

3.1 První část – Práce se skupinou  

V této kapitole budou prezentovány výsledky kvalitativního výzkumu diplomové práce. 

Pro výzkumnou část této práce jsem zvolila devítičlennou skupinu, kterou popisuji v rámci 

pozorování ve volném čase, ve skupině ale také pomocí kazuistik v předchozích kapitolách. 

Všech devět kazuistik a několik ukázek ze záznamu pozorování této skupiny je obsaženo 

v přílohách mé práce. V následující kapitole budou shrnuty klíčové oblasti sociálních 

dovedností, na které jsem pomocí vypracování jednotlivých programů cílila. Popis cílené práce 

s dětmi bude podpořen úryvky ze zápisu z pozorování a záznamů práce se skupinou, který 

probíhal při aplikaci konkrétních programů. 

3.1.1 Oblast sebepojetí a tolerance 

Na počátku zkoumání – prosinec 2020 

Na rozvoj této dovednosti cílily především programy nesoucí pracovní název Superhrdinové a 

Detektivové. V programu Superhrdinové bylo dětem přiblíženo téma originality každého 

jedince ve společnosti, tedy i ve skupině. Děti ve zkoumané skupině jsou velmi nesnášenlivé 

vůči jednotlivci, který se odlišuje a něčím vyčnívá. Na základě informací z kazuistik dětí či 

očima nezávislého pozorovatele můžeme vidět, že ve zkoumané skupině dětí je každý něčím 

specifický a atypický. V rámci tohoto programu se s tématem sebepojetí také mísí i téma 

vzájemné tolerance, ve které děti také selhávají. 

Téma sebepojetí bylo zařazeno jako první v rámci skupinové práce s dětmi, a bylo zařazeno 

nesčetněkrát znovu vzhledem k potřebám dětí. 

První aktivita zařazena do programu Superhrdinové má za cíl poukázat na rozdílnost pohledů 

a názorů dětí. Při této běžné aktivitě každý dostane papír, tužku a úkolem dětí je pouze 

poslouchat instrukce, co mají kreslit a nemohou se doptávat. Instrukce mohou znít například: 

„Do pravého rohu nakreslete slunce, vlevo nakreslete květinu, doprostřed zakreslete dům“. 

Tento typ aktivit obecně vadí úzkostnějším dětem, který chtějí podat vždy dobrý výkon a 

nechtějí selhat.  To se projevilo i při práci s dětmi ve zkoumané skupině, konkrétně u Tamary 

a Patricie. 
Patricie: „Anet zastav, kam máme udělat to sluníčko? Má to být vlevo od kytky nebo jak to myslíš? 

Tamara nejdříve těkala očima po papírech ostatních dětí, snažila se získat informace od 

Bedřicha, ale ten ji odbil slovy „Neruš mě Tamaro, poraď si sama“. U Tamary poté nervozita 
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z toho, že neví, jak dále postupovat, propukla ve vzlykání, čímž rozčílila klučičí osazenstvo 

skupiny. 
Michal: „Tamaro ty seš fakt tak otravná jako mimino, jako moje dvě mladší ségry. Ty taky vždycky bulej 

kvůli všemu. Nedivim se, že tě máma nechce“.  

V tuto chvíli se všichni kromě Leony začali Tamaře smát za to, co jí Michal řekl. Jediná Leona 

hodila tužku po Michalovi a šla Tamaře dát svůj kapesník, který měla v kapse. Nebylo to 

poprvé, co jsem u Leony zaznamenala empatii k druhým. Zde se projevila, v kazuistikách 

popsaná, citlivost Leony, kterou uměla dostatečně k druhým projevit, byla spravedlivá a milá. 

Naopak ale uměla být velmi svérázná v jednání k dětem, které někomu ubližovaly nebo se 

někomu posmívaly. Navíc použití vztahu mezi rodiči a dítětem bylo pro děti často 

mechanismem k vyvolání konfliktu. Celou aktivitu jsem v tuto chvíli ukončila s tím, že tento 

způsob chování se neslučuje s pravidly skupiny a nebudeme v tom pokračovat. Vzápětí se 

ozvala Patricie, která se předtím Tamaře také posmívala a řekla: „Super, teď jste to všichni zkazili 

a Anet půjde domů“.  

Zde se projevilo typické chování Patricie, která často svádí vinu na všechny přítomné okolo a 

sebe hodnotí jako tu milou, která nic neudělala. Již při pozorování dětí při volné činnosti jsem 

si všimla, že se Patricie většinou při zpětné vazbě k jejímu chování od dospělého rozzlobí a 

velmi paličatě už nadále nespolupracuje. Ani tentokrát to nebylo výjimkou a Patricie již do 

konce skupinové práce sice seděla v kruhu, ale nekomunikovala a dávala najevo naštvanost 

skrze svou mimiku.  

Reflexí této aktivity mělo být povídání si o tom, jak je možné, že nikdo z dětí nenakreslil stejný 

obrázek i přes to, že všichni ode mě slyšeli stejné instrukce. Po přerušení aktivity jsme si s dětmi 

sedli do kruhu a já se doptávala, proč si myslí, že jsem aktivitu ukončila. Malý Luboš řekl, že 

to bylo určitě k vůli Tamaře, protože se rozbrečela. Sedmiletý Petr řekl: „Protože jsme asi 

zlobili“. Tito nejmladší chlapci ve skupině dané situaci nejspíše vůbec nerozuměli nebo si 

netroufli říct, že za to může Michal, který řekl Tamaře tak ošklivá slova. Damián však velmi 

dospěláckým tónem a spisovnou řečí pronesl:  
„Nó, troufám si říct, že je Anet uražená, protože to, co řekl Michal nebylo správné. Michale ty se občas 

chováš jako Janek, tak se Anet omluv, ať můžeme pokračovat.“ Michal dodal jen: „Ty buď ticho!“ 

Začínající hádku jsem musela opět přerušit a raději jsem již nedala další prostor k tomu, aby 

děti zkoušely tipovat, proč jsem aktivitu ukončila. Bylo zřejmé, že tomu pořádně nikdo 

nerozuměl. I přesto, že jsme danou aktivitu nedokončili jsme na dané téma mohli diskutovat. 

S dětmi jsme se bavili o tom, jak je možné, že se tu v naší skupině přihodila taková situace a 

každý to vidí jinak. Jak je možné, že se naše názory natolik liší. Nakonec opět vstoupila do 
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vysvětlení situace Leona, která trochu lámanou řečí řekla: „Tak jako dobře, Michal byl naštvanej, 

že Tamara brečí, protože ho to asi rušilo. Ale snad na ní nemusí bejt hnusnej ne.“ 
Leony věta vystihla smysl celé aktivity, který jsem s nimi ten den chtěla dělat. Ostatní děti 

nakonec přikyvovaly a dodávaly většinou všichni dost podobnou odpověď. 

Úmyslně jsem na začátek vybrala záznam jednoho z prvních programů, který jsem s dětmi 

dělala, neboť se domnívám, že dobře ilustruje počáteční chování dětí v kolektivu. V úryvcích 

si čtenář může povšimnout specifického chování dětí, které by se dalo označit jako nežádoucí, 

bez vlídnosti v chování jeden k druhému. Převažovalo lhostejné a někdy až sobecké jednání. 

Takové chování můžeme sledovat zejména u zmiňované Patricie, která jedná bez ohledu na své 

kamarády či sourozence. Jedná pouze tak, aby se ona sama jevila ostatním, především dospělým 

osobám, v dobrém světle. 

 

Na konci programu – prosinec 2021 

Před ukončením programu, kolem Vánoc 2021, byla práce s dětmi velmi příjemná. Na skupinky 

se těšily, bylo to znát na jejich nasazení při aktivitách, které jsem si pro ně připravila. 

Neobjevovalo se nevlídné chování k ostatním, děti automaticky respektovaly základní pravidla 

skupiny. Obzvláště se nám v prosinci zadařilo zapracovat na sebepojetí a toleranci k druhým, 

na což poukazuje následující úryvek ze záznamu práce se skupinou. 
Celá dnešní aktivita vlastně vznikla na žádost dětí. Již na předešlých setkání se jim velmi zalíbila aktivita 

„Horká židle“, kterou chtěly zařadit několikrát, a dokonce ji představily i vychovatelkám a chtěly skrz 

tuto aktivitu řešit některé konflikty. Děti vymyslely, že ten, kdo si sedne na židli musí poslouchat, co mu 

ostatní říkají a teprve potom se k tomu může vyjádřit. Zbylí členové měli dotyčnému sdělit, co jim na 

daném jednotlivci vadí, v čem by se měl zlepšit, ale vzápětí vyzdvihnout, co jedinci do kolektivu vnáší 

dobrého a čeho si na něm váží. Nejprve mi v hlavě proběhl katastrofický scénář této aktivity, neboť jsem 

si nedovedla představit, jak dokážou děti vyjádřit i něco hezkého o druhém anebo že se to obejde bez 

hádky či pláče. Nicméně jsem se rozhodla aktivitu povolit a byla jsem připravená včas zakročit. Jako 

první chtěl jít na „židli pravdy“ Damián, kterého trochu podezřívám, že celou aktivitu vymyslel dopředu 

a domluvil se s dětmi, aby jeho nápad podpořily.  

Damián byl v tomto popisovaném období mezi dětmi takový „šéf“, neboť jeden ze starších 

chlapců, který ho utiskoval, byl na měsíc umístěn do střediska výchovné péče, což vyvolalo 

změnu skupinové dynamiky. U Damiána byla patrná úleva, ale zároveň začal ostatním dětem 

způsobovat stejné věci, které mu dělal starší Dominik. Damiánova nadvláda ve skupince 

mladších dětí v DD byla patrná i v odpovědích, kdy většina menších chlapců zmiňovala, že 

nedokážou vymyslet žádnou kritiku na Damiána. Damián (viz kazuistika výše) je jeden 
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z nejchytřejších dětí v dětském domově, sám si to uvědomuje a dokáže svého potenciálu 

využívat. 

 U ostatních dětí již tato aktivita probíhala, tak jak byla dětmi zamýšlena a dávaly si mezi sebou 

zpětnou vazbu. Velmi hezky chování druhých dětí reflektovala Leona, což nebylo překvapující, 

neboť jak jsem již psala, pokud bych její pozici ve skupině měla popsat jedním slovem, bylo 

by to „srdcař“ skupiny. Zpočátku tomu však tak nebylo, neboť nedostávala od dětí možnost být 

vůbec součástí skupiny. V tomto konečném období výzkumu ji už děti přijímaly lépe, a bylo 

patrné, že si je získala právě svou empatií a tím, že dokázala druhé ocenit, pochválit. Silným 

momentem bylo její vyjádření se k Michalovi, se kterým měla nejčastější konflikty.  
Leona mluví z dětí jako poslední. Po celou dobu kolečka, kdy na horké židli seděl Michal se tvářila dost 

nejistě a ani já jsem si nebyla jistá, zdali nebudu muset zakročit. Leona nejdříve začala negativní 

zpětnou vazbou, ve které Michalovi řekla, že se jí nelibí, jak všechny kolem šikanuje. Neustále dětem 

rozbíjí věci, bouchá je a nadává jim, ale před tetami se tváří jako svatoušek. Poté se na chvíli odmlčela. 

Na Michalovi bylo vidět, že mu to není příjemné, ale snažil se tvářit tak, že se ho to netýká a křečovitě 

se usmíval. Leona po odmlce dodala pro skupinu velmi významnou větu: „Víš, já se na tebe nezlobim, 

já vím, že ty s náma chceš bejt kamarád. Jen to ještě neumíš tak dobře.“. Ta Leona mě nepřestává 

překvapovat. 

Ano, jak píšu v poslední větě z úryvku, Leona byla nejspíše největším překvapením při práci 

s dětmi z dětského domova. Do té doby byla i vychovatelkami nazývána jako ta nevychovaná, 

ta, se kterou se nikdo nechce kamarádit a vlastně tomu všichni rozumí, proč tomu tak je. Zdá 

se mi, že obzvlášť na Leonu měly dané programy pozitivní dopad. Bylo patrné, že ji vyhovoval 

řád skupin, díky kterému se cítila bezpečně, neboť věděla, co kdy přijde. Významné pro ni také 

bylo, že se ji vždy pravidelně dostalo pozornosti, že všichni museli naslouchat, jak se dnes má 

nebo co se u ní děje nového. To pro ni bylo nové, neboť se předtím mnohdy v rámci skupiny 

nedostala ke slovu a pozornosti se dožadovala pošťuchováním ostatních. Dalším možným 

faktorem ovlivňujícím chování Leony mohl být i pocit úspěchu ve skupině. Leona do této doby 

byla dětmi odmítána, neboť s nimi neuměla komunikovat. Nyní s ostatními dětmi mohla 

navázat vztah skrze jednotlivé aktivity v rámci programu, ve kterých se jí často dařilo. 

Prostřednictvím aktivit mohly ostatní děti poznat i kladné stránky Leony, mezi které patří 

zejména její dobrosrdečnost, vnímavost a cit pro spravedlnost. Děti později ocenily ještě 

skutečnost, že se na Leonu mohou spolehnout, když něco slíbí. Tím, že Leona zažívala ve 

vztahu s dětmi úspěch, docházelo méně ke konfliktům a dívka tak již nemusela vyžadovat 

kontakt s dětmi prostřednictvím hašteření s ostatními. Leona byla v kontaktu k ostatním milejší 

a zároveň i děti k ní změnily svůj přístup. 
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V závěru setkání se na dané aktivitě ukázal pokrok v tom, jak spolu děti komunikovaly a byly 

si schopné dávat zpětnou vazbu. Když jsem podobnou aktivitu s dětmi dělala na počátku mého 

zkoumání a měly ocenit kamaráda po své pravici, bylo pro ně velmi těžké něco vymyslet. Děti 

si chválily ponožky, vlasy, brýle nebo, že je s druhým velká legrace. O pár měsíců později na 

výše reflektovaném setkání byly děti schopné podat adekvátní zpětnou vazbu na jedincovo 

chování, což významně pozitivně změnilo skupinovou dynamiku. Odpovídaly například takto:  
Bedřich: „Patricie, někdy mi vadí, jak děláš věci, abys byla přede všema dokonalá, a přitom to tak není. 

A o nás mluvíš ošklivě jako, že jsme něco míň než ty. Ale zase se mi líbí, jak se dokážeš rozdělit 

s ostatníma a vždycky když mi něco je, tak si to poslechneš a třeba i poradíš. To je fakt super.“ 

Petr: „Tamaro, i když mě někdy teda fakt štveš, jak žaluješ a brečíš i když ti nic nedělám, tak ale zase 

je fajn, jak mi pomůžeš s úkolama, to jsem vždycky rád.“ 

Tamara: „Damiáne, mně dost vadí, jak nás poučuješ o pravidlech, ale sám je nedodržuješ. Jen nás furt 

peskuješ, ale tobě nic říct nemůžem jinak se hned urážíš. Zase ale je fajn, že když mě Dominik2 třeba 

mlátí, tak ho začneš taky prát a on pak pere tebe. Hodněkrát si mě už zachránil a mám hned míň 

modřin.“  

Z náhodně vybraných odpovědí dětí je patrné, že se dovednosti dětí v této oblasti rozvinuly. 

V průběhu aktivity nedošlo k žádným slovním střetům, děti se dokázaly k druhému vyjádřit 

slušně i přesto, že hovořily o negativních věcech, ale i jedinci sedící na židli dokázali sdělené 

informace přijmout a adekvátně na ně reagovat. 

3.1.2 Oblast Emoce 

Na počátku zkoumání – leden 2021 

Jak bylo popsáno v teoretické části v kapitole popisující specifika vývoje dětí v DD, i v oblasti 

vyjadřování emocí a prožívání můžeme u dětí ve zkoumané skupině nalézt hned několik 

specifických projevů. Mezi specifické projevy v prožívání u dětí vyrůstajících v dětském 

domově můžeme zajisté řadit emoční plochost nebo naopak přílišnou otevřenost a vlídnost i 

k cizím osobám. Tyto projevy způsobují u dětí z dětských domovů sociální selhávání v různých 

oblastech života (Matoušek, 2007). Škoviera (2007) souhlasí a dále dodává typické projevy 

žárlivosti a sníženou schopnost odpouštět. Typické pro tyto dětí je pocit zlosti a nedůvěra vůči 

lidem, u kterých předpokládají, že jim ublíží, pokud se nebudou bránit. Pro děti, které bychom 

dle Matějčka (2005) zařadili do typu „sociální provokace“ jsou charakteristické výbuchy zlosti 

a fyzické agrese. Vágnerová (2004) doplňuje, že deprivované děti, který děti z DD jsou, bývají 

dráždivější a obtížněji se orientují ve svých pocitech a nedokáží nahlédnout na pocity druhých. 

 
2 Dominik = starší chlapec z DD 
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Některé děti z výzkumné skupiny se spíše straní dalším členům nebo dospělým osobám, neumí 

vyjadřovat své pocity a někdy mohou působit jako by nic necítily. Může se nám zdát, že ať už 

je to od druhých projevená láska, vztek nebo smutek, vše po nich spíše jak se říká, stéká po 

povrchu. Působí jako že se jich nic netýká a nedají se rozhodit. Takoví jedinci v tomto 

specifickém kolektivu jsou spíše ve výhodě, neboť jsou pro ostatní děti nečitelné, neukazují 

slabá místa, a tak to ostatní děti velmi brzy přestane bavit. Na druhou stranu to může být i jejich 

nevýhodou, jelikož jim pak ostatní nedokážou pomoci, když to potřebují. Takové děti se spíše 

než ve skupině svěří při individuální práci, a to jen v takovém případě cítí-li se v bezpečí. Do 

této pomyslné skupiny můžeme v rámci zkoumané skupinky zařadit Damiána a Tamaru. 

Protipólem, tedy jedinci, kteří naopak dávají své pozitivní či negativní emoce velmi najevo, 

jsou zajisté Leona, Michal a Patricie. Uvedení členové jsou velmi emotivní, dokážou útočit na 

ostatní svým agresivním počínáním, ale také umí druhé zahrnout svou láskou. 

Při prvním povídání s dětmi o emocích v rámci programu „Naše mouchy“ (viz Příloha 1) mě 

překvapilo, jak o nich většina hodně ví. Bylo to zajímavé zejména vzhledem k obtížím, které 

v emoční oblasti v běžném fungování vykazují. Děti sice uměly vyjmenovat některé emoce a 

dokázaly je popsat a znázornit. Neumí to však dobře využít pro regulaci emočních stavů, a to 

jak u sebe, tak i u druhých. 
S dětmi se bavíme o jednotlivých emocích, zejména o radosti, smutku, překvapení, hněvu a znechucení. 

Ptám se dětí, jaké emoce znají, jak vypadají a zdali dokážou uvést nějaké příklad, kdy člověk tuto emoci 

zažívá. Michal povídá, že radost zažívá člověk, který může být celý den na telefonu a Petr dodává, že 

radost by měl, když by mohl být opět se svou mamkou. Tamara vypravuje, že smutek u ní vždycky nastane 

večer, když je na pokoji sama a chtěla by si s někým povídat. Luboš zažívá vztek vždy, když ho jeho 

mladší sestra Leona otravuje a někdy má vztek i na starší sestru Patricii. 

Zde vidíme, že děti dokážou danou emoci popsat a přiřadit ji k určité situaci, ve kterých taková 

emoce přichází. Co už je však pro děti těžší, je odpovědět na otázku, co máme udělat, když se 

u nás nebo u druhých objeví nějaká negativní emoce. Na pozitivní emoce reagují většinou 

dobře, i když se někdy naschvál snaží druhému radost zkazit, třeba jako Damián.  
Michal v zahajovacím kolečku vypravuje o tom, že si je táta vezme konečně na víkend domů, vezme je 

do McDonaldu a koupí mu nový telefon. V tom ho nečekaně přeruší Damián, který řekne, že si táta pro 

něj určitě nepřijede, že je jasný, že mu to jen slibuje jako vždycky. Nakonec ještě dodá: „Vykašli se na 

něj, my jsme děti z děcáku, můžeme se spolehnout jen samy na sebe“. 

Skrytá závist se mezi dětmi vyskytuje často, jak jsme již viděli výše, situace spojené s rodiči 

dětí vyvolávají velké emoce. O Damiána navíc rodiče nejeví sebemenší zájem, takže téměř 

vždy, když má jít někdo na svátky domů, snaží se danému jednotlivci zkazit radost. Takové 

chování se neobjevuje pouze u Damiána, ale i u ostatních dětí. V takových případech však nejde 
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o nedostatky v oblasti rozpoznávání emocí, ale spíše o smutek a frustraci z osobní situace, která 

se projevuje navenek netolerantním a sobeckým jednání, které již bylo zmiňováno. 

V druhé polovině programu jsme se s dětmi dostali k další aktivitě, která cílí na dovednost 

rozpoznávání emocí u sebe i u druhých a na to, jak dále s emocemi pracovat. Při této aktivitě 

byly děti rozděleny do skupinek a dostaly papír, na kterém byl předkreslen kufr. Úkolem bylo 

zakreslit do kufru nějaké speciální nástroje, které nám mohou pomoc vypořádat se například se 

strachem, smutkem nebo vztekem.  
Dnes je opět problém pracovat ve skupině. Při aktivitě zaměřené na rozpoznání emocí se děti nejdříve 

pohádají, neboť nechtějí být rozděleny do skupin podle mě. Tentokrát ustoupím a nechám je vybrat si 

z několika barevných kuliček a kdo vytáhne stejnou barvu, vytvoří skupinu. Rozdělování vyšlo ještě lépe, 

než když bych rozdělovala děti já a alespoň se na mě nikdo nemohl zlobit, protože si kuličky z pytlíku 

tahaly samy. Nakonec se nějakým zázrakem zadařilo, že děti začaly v daných skupinkách pracovat, i 

když jsem viděla, že někdo je ve skupině odstrkován, jinde to zase řídí pouze jeden a ostatní dělají blbosti. 

Nechávám je pracovat asi 15 minut a jen je z rohu místnosti pozoruji. Poté přichází na řadu reflexe, kdy 

se dětí ptám, co vymyslely, co jim nejvíce funguje a co naopak spíše nefunguje. 

Jednotlivé skupinky uváděly výrazně rozdílné odpovědi a bylo znát, kdo jaké skupince velí. 

Například skupinky v čele s Damiánem a druhá s vůdcem Bedřichem byly schopny podat 

alespoň nějakou odpověď, ale ostatní se spíše hihňaly a bylo těžké rozpoznat, zdali si opravdu 

nevědí rady nebo se jen nesnaží něco vymyslet. 
Damián: „My vymysleli, že by bylo fajn mít takovej Moodbooster něco jako sluchátka a když bysme měli 

špatnou náladu, tak by se do nich spustily naše oblíbený písničky nebo hlasy lidí, který máme rádi.“. 

Bedřich: „To my chceme velkýho medvěda, kterej by na zmáčknutí tlačítka objal kohokoliv, kdo by byl 

smutnej, víš, když zrovna tety nebo naši třeba nemůžou“. 

Ostatní děti zmiňovaly, že nedokázaly nic vymyslet.  

Luboš: „Já prostě nevim co s tim mym vztekem, já potřebuju na někoho zakřičet a je mi líp.“. Patricie, 

která byla zase v jiné skupině ještě společně s Leonou a Tamarou uvedla, že by asi potřebovaly nějaký 

řetězy, aby když jsou naštvaný, hned na každého neútočily. 

Jak si můžeme všimnout v těchto úryvcích, děti dokážou docela dobře popsat to, jak se v danou 

chvíli cítí a jak reagují. Vzhledem k vývojové úrovni dětí je také přiléhavé užití fantazijních 

výtvorů jako supermedvěd a superpřístroj, které by dané problémy dokázaly vyřešit. Z úryvku 

vyplývá, že děti mají představu o tom, jak si v takových situacích poradit. Spíše mají obtíže se 

zpracováním emocí, tak aby to přiléhalo dané situaci. Užití fantazijního zázračného stroje, který 

vše vyřeší, je pro děti v dětských domovech typické. Z literatury víme, že je to spojeno s jejich 

neschopností se vypořádat s mnohdy velmi obtížnou realitou, z toho důvodu je pro ně snazší 
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utíkat do fantazijních představ. Často realitu dokreslují tak, aby se jevila v lepším světle nebo 

zcela fabulují, čehož je možné si povšimnout ve více úryvcích (Matoušek, 2017). 
Ke konci skupinky si povídáme o jednotlivých možnostech vypořádávání se například se vztekem a 

společnými silami dáváme dohromady několik nápadů jako například – křičet nebo boxovat do polštáře, 

jít si zaběhat, pustit si nahlas písničky, začít počítat knížky nebo hračky v pokoji, zavřít se do pokoje a 

nevylézat, dokud se trochu neuklidníme apod. Jsem ráda, že několik návrhů vzešlo opravdu i od 

samotných dětí, ale říkají, že jim zatím užívání takových technik moc nejde. 

 

Na konci programu – září 2021 

O pár měsíců později jsme se s dětmi opět vrátili k této aktivitě, avšak v pozměněné verzi. 

Připomněli jsme si, jaké emoce známe a poté děti rozřazovaly emoce pozitivní a negativní.  
Děti se již po minulé divoké skupince docela uklidnily a v kolektivu je již lepší atmosféra. Nepozornost 

a neposednost dětí na minulé skupince způsobil nejspíše návrat dětí z prázdnin u rodičů nebo z lázní a 

táborů. Dnes děti pracují velmi klidně, jak tomu již před prázdninami bývalo. Sedíme v kolečku, kdy děti 

postupně mluví o tom, jak se dokážou vypořádat s danou negativní emocí. Vztek je pro ně velké téma, 

neboť hned několik členů má s jeho zvládáním velké obtíže. Luboš vypráví o tom, jak se minulý týden 

rozčílil, ale dokázal se zavřít sám v pokoji a boxovat do polštáře, pak prý dorazil zpět k obědu a už 

neměl chuť svou starší sestru Patrici zmlátit. Michal zase vypravuje, že na sebe řvali se starší sestrou 

kvůli tomu, co si doma u táty pustí v televizi. Řvali na sebe prý tak dlouho, dokud Michal neřekl: „Hej 

uklidni se.“ na to jeho sestra Nikol na něj taky zařvala ať se uklidní a potom se prý společně začali smát. 

Luboš měl v týdnu předtím ještě jeden konflikt, také se starší sestrou Patricií, která ho chtěla 

vyhodit z kuchyňky, protože tam chtěla uklízet sama, aby dle jejich slov získala od tety 

pochvalu a mohla jít druhý den na volnou vycházku. Luboš popadl ostrý nůž a hrozil Patricii, 

že ji bodne. Dle dětí ho však Patricie dále provokovala až Luboš odhodil nůž a utekl do svého 

pokoje, kde kopal do dveří a rozházel všechny hračky. I přesto, že Lubošovo chování bylo 

nepřijatelné, nastala zde změna v tom, že dokázal z konfliktu odejít a zlost si jít vybít na jiné 

místo což se předtím nestávalo. Z ukázky z výzkumného deníku i pozorování z dětského 

domova bylo patrné, že děti začaly o emocích a práci s nimi více přemýšlet. Nezvládly ještě 

vyřešit situaci vždy konstruktivně, ale snažily se situaci přerušit (Luboš) či pojmenovat, dát 

zpětnou vazbu (Michal). To lze chápat jako pozitivní posun. 

3.1.3 Oblast Naslouchání 

Na počátku zkoumání – prosinec 2020 

Naslouchání bylo oblastí, kterou jsme s dětmi trénovali napříč téměř všemi vytvořenými 

programy.  V této sociální dovednosti se jim zprvu skutečně nedařilo. To může souviset s tím, 
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že děti v dětském domově mají následkem psychické deprivace potřebu prosazovat se a 

získávat pozornost dospělého pro sebe. Dle Vágnerové (2000) jsou takové děti egocentrické a 

zcela jim chybí schopnost empatie, neboť se ji v rodinném prostředí nenaučily (viz kapitola 

Specifika psychosociálního vývoje u dětí v DD). 

Při jedné z aktivit (například program Detektivové, viz Příloha 1 – Metodika) byly děti vedeny 

k cílenému naslouchání, kdy se rozdělily do dvojic s dětmi, se kterými nebývají v přímém 

kontaktu tak často. V rámci jedné rodinné skupiny jsou sice děti v přímém kontaktu se všemi 

ostatními členy skupiny, avšak děti pobývají na dvou patrech budovy, což také do jisté míry 

ovlivňuje vznik přátelství mezi konkrétními jedinci. V této aktivitě bylo tedy žádoucí, aby 

spolupracovali ti, kteří spolu většinu času příliš nekomunikují, pokud k tomu nejsou vyzváni. 

Úkolem dětí bylo povídat si ve dvojici o čemkoliv, co je napadne. Například, co dělali o 

víkendu, co mají rádi za jídlo, jak se jim daří ve škole apod. V daném čase se děti měly vystřídat, 

zapamatovat si co nejvíce informací o tom druhém, a poté před ostatními prezentovat 

informace, které se v práci ve dvojici dozvěděly. 

Konflikty se objevily hned na začátku při rozřazování do skupin. Děti nebyly schopné se samy 

přiřadit k někomu, s kým se běžně tolik nebaví, a tak jsem musela dvojice určit já. Jak jsem již 

zmiňovala, kamarádství mezi dětmi ve skupině je opravdu velmi proměnlivé, tudíž je i těžké 

určit, jak to zrovna tento týden je. Nakonec jsem zvolila následující dvojice – Michal a Leona; 

Bedřich a Tamara; Luboš a Damián; Petr a Patricie. Gustav v tento den chyběl z důvodu 

návštěvy u lékaře. 

Ihned v průběhu rozřazování Michal protestuje: „Tak s Leonou určitě nebudu“. K Michalovi se 

ihned přidává Petr, který Patricii rád nemá a Bedřich skanduje, že když bude s Tamarou tak se do něj 

zase určitě zamiluje. Nakonec všechny okřikne opět Patricie, která poučí ostatní o tom, že snad nejsou 

nemožný a dokážou to zvládnout.  

Skupina tedy začne pracovat v určených dvojicích. 
Ve skupině pozoruji, že dvojice si spolu povídají spíše sporadicky. Koukají do země, stojí nebo sedí od 

sebe daleko. Často zaznívají pokyny jako: „Dělej, tak mi to teda řekni cos vyvedla v tý škole“. Děti takto 

nechávám pracovat zhruba pět minut a pozoruji, jak spolu (ne)dokážou komunikovat.  Poté požádám 

jednotlivé dvojice, aby nám řekly, co se o svém kamarádovi dozvěděli. Michal má hned potřebu 

zdůraznit, že Leona není jeho kamarádka, ale že má teda průser ve škole, protože nadávala učitelce. 

Ostatní se začnou smát a Leona je ráda, že získala pozornost od dětí a culí se. O Michalovi si prý nic 

nezapamatovala, protože ji říkal samé divné věci. Obdobné to bylo i u dvojice Petra a Patricie, kde 

dominantní Patricie mluvila po celou dobu o sobě a nepustila Petra ke slovu. Petr si však nebyl schopný 

zapamatovat velké množství informací, takže pouze řekl, že se má Patricie dobře. 
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Chování dětí, které je znázorněno ve výše uvedeném úryvku ze záznamu práce se skupinou, 

bylo zpočátku zkoumání skupiny velmi časté. Často nebylo možné aktivitu úspěšně dokončit, 

neboť snaha ztroskotala na úplném začátku, když se nepodařilo dovést děti ke spolupráci. Další 

alternativou byla situace zmíněná v ukázce, děti sice pracovaly, ale pouze z povinnosti či snahy, 

aby se v práci ve skupině pokračovalo, ale aktivitě nevěnovaly větší pozornost, splnily pouze 

„povinnost“. Když jsme poté tuto aktivitu opakovali vícekrát, zhruba v polovině časového 

úseku zkoumání dané skupiny se začalo dařit, aby si děti dokázaly zapamatovat a říct alespoň 

tři věty o svém kamarádovi. 

 

Na konci programu – listopad 2021 

V posledních měsících výzkumu se výše uvedená aktivita již dařila v plném rozsahu, a dokonce 

jsme se s dětmi dostali i k závěrečné reflexi.  
Děti měly odpovídat na otázky, zdali bylo těžké se soustředit na to, co nám druhý sděluje, jestli si zvládly 

zapamatovat všechno, a na co musíme dávat pozor, abychom byli dobrými naslouchači. Luboš, který 

byl ve dvojici se svou sestrou Leonou říkal, že to bylo těžké se soustředit, protože Leona špatně mluví. 

Avšak vzápětí řekl, že si teda aspoň zapamatoval, že má Leona novou kamarádku ve třídě, která se s ní 

baví a chrání ji před zlýma klukama ve škole. Damián, který byl ve dvojici s Patricií byl schopen 

reprodukovat snad všechny informace, které mu Patricie sdělila. Aby ale docílil pozornosti od dětí, 

informace nám sděloval jménem Patricie, dělal stejné grimasy a mluvil stejným tónem jako ona. Aby 

mu to Patricie oplatila, udělala totéž a věrohodně napodobovala Damiána. Tato dvojice tedy při reflexi 

zmiňovala, že rozhodně neměla problém s touto aktivitou, že to pro ně bylo strašně lehké. Nejvíce 

přiléhavou odpověď podal Bedřich, který byl ve dvojici opět s Tamarou. Říkal, že pokud se člověk 

dostatečně soustředí a fakt se zajímá, tak to jde si vše zapamatovat. Ale pokud druhýho poslouchá, 

protože musí, ale vlastně to vědět nechce, tak pak mu to prostě nejde. 

V rámci této skupinky děti dokázaly aktivitu již téměř bez komplikací zvládnout. Po několika 

měsících práce ve skupinkách si už zvykly na to, že je úmyslně rozděluji do dvojic i s těmi, se 

kterými se tolik nebaví. Vědí, že i přes protestování neustoupím a naučily se k tomu přistupovat 

tak, že musí vyvinout alespoň malou snahu. Avšak jak je patrné z úryvku, i tak se aktivita 

neobešla bez drobného handrkování a slovních narážek. I přesto je možné takový proces 

skupinek považovat za úspěch, neboť děti projevily snahu spolupráce, snahu aktivitu zvládnout 

a soustředit se na ní. Chování Damiána je možné přisuzovat k neustálé potřebě pozornosti, které 

bylo již v textu několikrát zmíněno (viz výše) a je typické pro děti vyrůstající v dětském 

domově. U Damiána to ale také může poukazovat na jeho nejistotu v kolektivu, kterou se snaží 

skrýt pomocí vtípků a vylomenin v průběhu programu. U Patricie si můžeme povšimnout 

obdobných reakcí, skrze které se s Damiánem přetahují o získání pozornosti. Její chování by 
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také mohlo pramenit z potřeby zavděčit se dospělým osobám a získat ocenění, na které se dívka 

často váže. Patricie ve většině případů vystupuje sebevědomě, nemající žádný problém, vše je 

pro ni lehké. Dle literatury (viz výše) můžeme chování dívky přisuzovat nenaplněné citové 

potřebě, kterou nyní tolik vyžaduje. Překvapivá může být reakce Bedřicha, který v rámci 

aktivity dokázal popsat princip aktivního naslouchání, i přesto, že jsem ho dětem explicitně 

nevysvětlovala. Domnívám se, že by to mohlo souviset se skutečností, že Bedřich a jeho bratři 

byli zanedbání spíše po fyzické stránce než po stránce citové.  Nasvědčuje tomu i pevné pouto 

mezi sourozenci a fakt, že v sociálních dovednostech byli po příchodu do zařízení ze všech dětí 

nejzdatnější (což můžeme vidět i v úryvcích). Dalším možným faktorem by také mohly být 

chlapcovy dobré intelektové schopnosti, které mají vliv na pochopení a rychlejší učení se 

novým věcem (Říčan a kol., 2006). 

3.1.4 Oblast Komunikace 

Na počátku programu – leden 2021 

Při sestavování programu byla komunikace jednou z primárních oblastí, na kterou se s dětmi 

musíme zaměřit. Obecně dovednost komunikovat je u dětí ve zkoumané skupině velmi oslabená 

a napadá mě hned několik důvodů, proč tomu tak je a jaké další faktory tuto (ne)dovednost u 

zkoumaných členů skupiny ovlivňují. Jedním z možných faktorů se nabízí obecně nižší 

intelektové schopnosti, které mezi dětmi v této skupině spíše převažují, avšak je nutné 

poznamenat, že lze velmi špatně odlišit, jestli se jedná o vrozené snížení intelektu nebo zde 

hrají významnou roli životní podmínky a prostředí, ve kterých děti vyrůstaly. Potvrzuje to i 

literatura, ve které se také dočítáme, že deprivace v dětství může vést k opožděnému vývoji 

kognitivních funkcí (Langmeier & Matějček, 2011; Goldfarb, 1945). 

Děti ve zkoumané skupince mají velmi omezenou slovní zásobu, což souvisí především se 

zmiňovaným dostatečně nepodnětným prostředím a také jsou zde patrné rozdíly v komunikaci 

na základě odlišného etnického původu dětí. Již z pozorování je patrná jejich specifická 

komunikace založená především na slovní agresi, odsekávání a vše je doprovázeno 

nadužíváním sprostých slov. Na začátku programu na sebe děti také pokřikovaly, sprostě si 

nadávaly, neposlouchaly jeden druhého, každý měl tu svou pravdu. Dalším specifickým jevem 

bylo to, že děti nedokázaly hovořit samy o sobě, o tom, jaké jsou, jak se cítí nebo co dělaly 

minulý týden. Samozřejmě na to měla vliv reflektovaná chudá slovní zásoba, ale děti působily, 

jako kdyby o tom, co dělaly nebo jak by to druhému popsaly ani nikdy nepřemýšlely. Nebyly 

zvyklé sdílet, vyprávět o sobě. Obzvlášť něčím novým pro ně bylo řešení konfliktů s pomocí 

komunikace. Dalo by se říct, že zpočátku bylo potřeba děti rozmluvit, i když oni vlastně mluvily 
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hodně, a ještě více než bylo žádoucí. Avšak spíše, než vzájemnou komunikací bych to nazvala 

jako slovní souboj. V následujícím odstavci se pokusím obtíže dětí v komunikaci přiblížit 

pomocí úryvku z výzkumného deníku. Jedná se o záznam z jednoho z prvních programů 

cílených především na komunikaci mezi dětmi. 

První aktivitu jsem zvolila jednoduchou a s cílem dětem předvést názornou ukázku toho, jak 

spolu běžně komunikují. Aktivita spočívá v tom, že se ve stejné chvíli všichni maximálně 

nadechnou a na znamení začnou hlasitě mluvit a nepřestávají, dokud jim stačí dech. Je pouze 

na nich, co budou říkat, ale rozhodující je, jak dlouho to vydrží. Nikdo nesmí podvádět a neměl 

by se znovu nadechnout. Následuje reflexe aktivity, ve které se ptám dětí, zdali stihly sdělit vše, 

co potřebovaly, zdali se jim tato hra líbila či nikoliv, jak se cítili v nastalém hluku a zdali jim 

bylo příjemné se překřikovat? 
Děti se při vysvětlování principu aktivity chichotají a chtějí hned začít. Vypadá to, že se jim velmi líbí 

myšlenka toho, že je tu nechám křičet na celý dětský domov, a ještě všechny najednou. Největší nadšení 

projevují Luboš a Petr.  

Luboš: „Tak už začneme? To se z nás pan ředitel zblázní.“ Směje se nahlas a vrtí se na koberci. Petr 

ho bere kolem ramen a říká: „Zařveme nějaký sprostý slovo, třeba, že teta Káťa je kráva“. 

V tu chvíli upřesňuji pravidla aktivity a dodávám, že by bylo dobré neříkat žádná sprostá slova ani věci, 

které by mohly někomu ublížit. Než začneme je patrné, že Damián a Patricie se připravují podat 

perfektní výkon a pošťuchují se, kdo to vydrží déle. Tamara působí poněkud vystrašeně, neboť již při 

předešlém pozorování si všímám, že ji hluk na skupině vadí. Když aktivitu odstartuji, děti se začínají 

překřikovat a přidávají na hlasitosti své mluvy. Samozřejmě některé děti nevydržely pokušení zakřičet 

do velkého hluku i sprostá slova a hned se prozradily svým poťouchlým úsměvem. Většina z nich také 

nedodržovala pravidlo jednoho nádechu, ale křičely pořád a aktivita tak byla nekonečná. Z tohoto 

důvodu jsem jejich počínání ukončila já a snažila se s dětmi reflektovat, co se nám nyní na skupině 

přihodilo. Když jsem se zeptala, jak je možné, že vydrželi někteří jedinci mluvit tak dlouho na jeden 

nádech, ihned se ozval Damián. 

Damián: „Anet, víš, já trénuju ve vaně, takže proto jsem tak dlouho vydržel. Navíc můj taťka byl potapěč, 

tak to mám asi po něm.“ 

Jakmile děti dostanou možnost volnosti, ihned zkouší hranice, kam až mohou zajít a většinou 

ty hranice i o velký kus překročí. Stejně tomu bylo i u této aktivity. Volnější aktivita mluvit 

jeden přes druhého, dala dětem možnost křičet, říkat sprostá slova a porušovat jednoduchá 

pravidla. Neobvyklá nebyla ani odpověď Damiána, který velmi často, jak zmiňuji v kazuistice, 

oponuje zvláštní odpovědí, ve které chytře odůvodňuje své nevhodné chování. Navíc v jeho 

odpovědi můžeme vidět i, pro Damiána typický, únik z reality v podobě vytvoření si 

fantazijních představ o své rodině. Z dostupných dokumentů v zařízení víme, že Damián svého 
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otce nikdy nepoznal, neboť se ho zřekl hned po jeho narození a s matkou o něm nikdy 

nemluvili. Zde se opětovně objevuje typický rys dětí z dětských domovů, který je popsán již 

výše (Matoušek, 2017). 
Při závěrečné reflexi dochází ke střetu dětí, které bavilo se překřikovat s těmi, pro které byla tato aktivita 

příliš hlučná. Nepříjemné to bylo pro Tamaru, u které to bylo zjevné již od samého počátku, ale také i 

pro Leonu, Gustava a Bedřicha. Bedřich ke konci aktivity prohlásil: „Chováte se jako debilové, o tomhle 

ta aktivita vůbec nebyla“.  

V této době však Bedřich neměl ve skupině ještě příliš velké slovo, v zařízení nebyl zas tak 

dlouho a všichni mladší kluci vzhlíželi ke staršímu Dominikovi, který patřil do skupiny starších 

dětí (naší skupinové práce se tedy neúčastnil). Bedřich a jeho sourozenci od příchodu do 

zařízení působili odlišně oproti ostatním dětem. Jsou to romské děti, které po svěření do ústavní 

péče neměly žádné hygienické návyky, byly přivezeny v pyžamu bez ostatních věcí a 

v posledních třech týdnech před umístěním do dětského domova pobývaly s matkou venku, bez 

domova. U sourozenců byla a stále je patrná velká soudržnost a ochranářství, který projevují 

jeden k druhému. Jak již bylo zmíněno výše chlapci sice nevyrůstali v dobrých podmínkách pro 

život, ale patrně nestrádali v naplňování psychických potřeb. Matějček (2005) hovoří o 

důležitosti naplnění psychických potřeb dětí, pokud k tomu z nějakého důvodu nedojde, citové 

ochuzení u dětí docílí k jejich asociálnímu chování v pozdějším věku. U těchto sourozenců 

zmiňované projevy nepozorujeme nebo pouze ve velmi malé míře. Chlapci mají poměrně 

široký rozsah znalostí, jsou empatičtí a dokážou být velmi dobrými kamarády. Všechny tyto 

vlastnosti prostupují i do chování ve skupině a odráží se v přístupu k ostatním členům. Stávalo 

se tedy velmi často, že Bedřich nebo Gustav se snažili kolektiv řídit, aby nedělal hlouposti, ale 

soustředil se na spolupráci všech členů. Jediný Petr, možná vzhledem ke svému nízkému věku, 

se velmi rychle po příchodu do zařízení podřídil partě, která většinu aktivit bojkotuje a předvádí 

se před ostatními. Bedřich a Gustav byli pro mě na skupinkách vždy oporou a většinu času se 

mi snažili pomáhat. 
Bedřichova a má reakce na zkaženou aktivitu byla docela přínosná. U dětí se hned jako kdyby změnilo 

přemýšlení, chtějí se zavděčit a začínají vinu svalovat na druhé. Naprostými přeborníky v této oblasti je 

jednoznačně Patricie a Damián. Damián kromě výše uvedené obhajoby, že byl jeho otec potapěč, tak 

má dlouhý dech po něm a vydrží křičet dlouho, seděl jako socha bez jediného pohybu a slovní reakce. 

Patricie ihned po Bedřichovi dodala: „Jó, chováte se jako malý děti, jste úplně nemožný, chci jít do 

skupiny pro starší“. Raději jsem to nekomentovala, neboť hrozilo, že se Patricie při konfrontaci urazí a 

už nebude pracovat, stejně jako tomu bylo posledně. U Leony byl patrný překvapivý výraz „co se to 

vlastně stalo“. Často si není vědoma svého nevhodného chování, ale spíše si to uvědomí o pár minut 

později. Leona potichu řekla: „Anet, mě to mrzí. Můžeme tu aktivitu zkusit znovu? Už zlobit nebudeme.“. 
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Leona dokáže moc dobře projevit druhým lítost a nést zodpovědnost za své činy. Vzhledem 

k vyhrazenému času pro práci se skupinou nebylo možné aktivitu znovu opakovat, ale bylo na 

místě ji řádně reflektovat.  
Tamara se přidává k Leoně: „Mně se to vůbec nelíbilo, jak ostatní řvali. Udělalo se mi z toho úplně 

blbě tady.“ a ukazuje si rukou na hruď.  

Tamara byla v této době nejnovějším členem zařízení, avšak když jsem práci s dětmi začínala, 

byla již v zařízení několik měsíců. Často jsem si však všímala, že se Tamara necítí dobře ve 

velké skupině, mnohem více se rozpovídala, když jsem s ní byla o samotě nebo když někteří 

jedinci na skupině chyběli a program probíhal v menším počtu. Může to souviset s tím, že 

nebyla v zařízení ještě zcela adaptovaná. 
Ostatní děti na otázku „Myslíte, že umíte naslouchat druhým?“ odpovídaly, že rozhodně ano. Michal 

řekl, že teď slyšel, že se Tamaře udělalo špatně a že by se měla jít najíst, protože jeho to tady taky bolí 

z hladu. Patricie se přidává do diskuse a povídá: „No Anet, já vždycky takhle naslouchám svým menším 

sourozencům. Když třeba něco potřebují nebo když není mamka s námi“. V tu chvíli působí Patricie 

jako naprostý andílek, mluví spisovně a usmívá se. Její přetvařování je však nabouráno reakcí jejích 

mladších sourozenců, které zmiňuje. Luboš: „Jó jasně, to seš celá ty. Hahaha. Ona strašně lže.“. Leona 

hned doplňuje: „Ty nás možná tak mlátíš, když za tebou přídem, že chceme pomoc. Teď tu jen hraješ 

před Anet, jak seš skvělá. Chováš se k nám, ale strašně hnusně“. V tu chvíli bylo očividné, že by Patricie 

nejraději oba praštila, ale přede mnou si to nedovolila. Aby si zachovala svou tvář, alespoň prohlásila: 

„Vy jste fakt hloupý mrňata, proto vás náš táta nemá rád.“.  

Tato věta od Patricie ukončila celou diskusi na skupině. Opět zde můžeme vidět, jak v situaci, 

kdy chce jedno dítě ublížit jinému, využije narážku na vztah s rodiči. Po tomto výroku bylo 

potřeba situaci ihned ošetřit. Z kazuistik vyplývá, že právě Lubošovi a Leoně bylo doma otcem 

nejvíce ubližováno. Patricie zvládá dobře využít slabé místo sourozenců. Přesně ví, co použít, 

aby druhému ublížila nebo ho rozhodila. Je to její zbraň pro většinu konfliktů, neboť 

nezanechává žádné stopy. Když někomu nadává, je to slovo proti slovu a velmi často 

z takových bojů vyvázne bez trestu, neboť to s tetami moc dobře umí a je těžké rozeznat kdy 

lže a kdy říká pravdu. Komunikaci tedy často využívá destruktivně, ne konstruktivně. 

 

Na konci programu – prosinec 2021 

Jak jsem již uváděla v úvodním textu k dané oblasti, komunikace prostupovala naprosto všemi 

oblastmi, na které jsem při práci s dětmi cílila. Po několika měsících práce začaly přicházet 

nepatrné změny v komunikaci mezi dětmi. V rámci skupinek se objevovalo méně sprostých 

slov, dokázaly spoustu věcí komunikovat mezi sebou a domluvit se na konkrétních věcech. 

Nejdříve jsem chtěla vybrat úryvek z téměř ukázkové skupinky, kde veškeré aktivity probíhaly 
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hladce, ale domnívám se, že by to nevystihlo náročnost práce s dětmi v tomto kolektivu a 

vytvořilo by to představu, že se děti vše krásně naučily a vždy byly veselé a měly chuť na sobě 

pracovat. Taková představa by byla sice skvělá, ale nereálná vzhledem ke specifickým životním 

zkušenostem dětí z dětského domova. 
Dva dny před skupinkou jsem od pana ředitele informována, že se vrátil starší chlapec Dominik z pobytu 

ve středisku výchovné péče a opět to zahýbalo s kolektivem. Začátkem prosince se mi s dětmi pracovalo 

velmi dobře, všechny aktivity měly úspěch a ze zařízení jsem odjížděla nabitá energií a s chutí vytvořit 

pro děti další program. Když jsem dorazila dnes do dětského domova, již z prvního kontaktu mi bylo 

jasné, že dnes to dobré nebude. Při procházení chodbou jsem z pokoje od Luboše a Leony slyšela: 

Leona: „Dělej, dej mi to!“, Luboš: „Nedám, ty číňane.“. 

Leonce často říkaly děti „Číňan“, neboť má jako jediná ze sourozenců trochu zešikmené oči. 

Avšak takovou nadávku používal ze všeho nejvíce starší chlapec Dominik, kterého se děti bojí 

a dělají, co jim přikáže. Po jeho návratu do zařízení tedy zřejmě znovu začal boj proti Leoně, 

která mu ze všech malých dětí vadila nejvíce. Leona se Dominikovi dokázala postavit, pokud 

ji mlátil, řekla to vychovatelům, pokud ubližoval někomu jinému, snažila se tomu zabránit. 

Z toho důvodu byla pro Dominika nejčastějším terčem posměšků, nadávek a ostatní děti se 

k chlapci přidávaly.  
Když jsem vešla do místnosti, seděli na gauči pouze Gustav a Tamara. Gustav mě přivítal se slovy: 

„Dneska to tady asi nebude moc dobrý.“. Tamara se přikyvuje a dodává: „Všichni tu jsme hrozně 

pohádaný.“ Vzápětí hned přichází ostatní děti, na které paní vychovatelka křičí, ať jsou rychlejší a ať 

přepnou svou náladu. V tu chvíli vchází do místnosti Leona a potichu si říká:“ Kéž by šel přepnout 

Dominik“. Děti si sedají na zem a všichni si sedají co nejdál od Leony. Petr přichází jako poslední a 

nacpe se mezi kluky, aby nemusel seděl vedle Leony. Leona si sedá ke mně a z druhé strany si sedá 

Tamara a Gustav, kteří jsou evidentně ze všech hádek již otrávení. Všichni mlčí a koukají do země. Ptám 

se, co se děje, že je tu taková zvláštní atmosféra. Michal hned odsekne: „Za to může Leona!“ Leona 

hned zařve: „Drž hubu!“ Michal si stoupne a zařve: „To ty už drž hubu.“ Říkám si, že je fajn, že se 

alespoň spustila nějaká komunikace a už tu není pouhé ticho. Zkouším tedy místo klasického kolečka, 

jak se kdo má, poslat kolečko s tím, že kdo je teď kvůli něčemu naštvaný, tak ať to řekne. Jediným 

pravidlem, které se musí opravdu dodržet je, že nikdo jiný mluvit nesmí, vždy pouze jeden. Začíná mluvit 

Michal, pak Luboš, ale děti se překřikují a vzájemně neposlouchají. V tu chvíli zasáhne Bedřich, který 

se zeptá, jestli si nemůžeme zahrát „Horkou židli“. Již v minulosti jsme ji několikrát zařadili a dětem se 

to vždy líbilo. Jen jsem si nyní nebyla jistá, zdali tato technika neudělá ještě větší paseku. Ostatní děti 

se ale jednohlasně shodují, že chtějí horkou židli.  

Je pravda, že skutečnost, při které sedí jedinec na židli, dopomáhá tomu, aby opravdu mluvil 

pouze on. Židle v místnosti ohraničuje prostor, ve kterém se smí mluvit a ostatní mimo tento 

prostor pouze naslouchají. Stejně tomu bylo i na této skupince. 
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První chtěla jít na židli Leona, která vypadala velmi smutně. Když si sedá na židli, ostatní děti si něco 

šeptají a hihňají se. „Víte, mě už to jako moc nebaví, já jakoby nevim, jak to říct.“. Leona se hůře 

vyjadřuje, zasekává se a těžko hledá slova, obzvláště v situacích, když je na ní upřená pozornost. Děti 

se hned začnou smát. Leona se však nevzdává a pokračuje: „Vy si myslíte, že mě rozbrečíte, když mi 

řeknete číňane a někdy mě fakt rozbrečíte. Ale vy to děláte jen kvůli Dominikovi, a na vás je taky hnusnej. 

Ale jste hnusný na mě, aby vás už nemlátil. Jenže on je debil, on vás stejně zmlátí. Tak to mě fakt vytáčí, 

když já se vás vždycky zastanu a vy mi pak nadáváte do číňana a do mámy.“. 

V tuto chvíli se už děti smát přestaly. Bylo patrné, že změna nastala ve chvíli, kdy Leona řekla, 

že je Dominik stejně bude mlátit a že to dělají kvůli němu. Leoně jsem poděkovala za upřímnost 

a řekla jsem, že si může jít na židli sednout někdo další. Čekala jsem, který odvážlivec to bude. 

Leona svou upřímností dokázala odzbrojit kolektiv i při několika skupinkách před tím, jenom 

některým jedincům trvá déle, než dokáží uznat svou chybu a snaží se zachovat svou drsnou tvář 

do poslední chvíle.  
Jako další si jde na židli sednout Tamara: „No Leona má pravdu, mě Dominik hodně mlátí a směje se 

mi, že mám krátký vlasy a vypadám jako z koncentráku, což ani nevim co je. Ale trápí mě to, takže já se 

Leoně nesměju.“ 

Dominik je velmi výrazným členem v kolektivu dětského domova. Tamaře se pro změnu 

posmívá kvůli krátkým vlasům, které ji paní vychovatelka musela ostříhat z důvodu 

navracejících se vší ve vlasech vždy když přijela z návštěvy u rodiny. Tamarka je velmi drobná 

holčička, která ještě s krátkými vlasy opravdu vypadá spíše nemocně a snažila jsem se to řešit 

s vychovatelkami, neboť od Tamary vím, že se jí posmívají i děti ve škole. 
Další na židli jdou postupně Patricie, Damián, Luboš a Michal. 

Patricie:“ Když ty nás všechny Leono tak strašně provokuješ, že se nemůže divit, že tě nemáme rádi. Ale 

dobře, říkat ti číňane je už moc zlý.“ Damián: „Tak já nevim, mě Dominik taky mlátí a posmívá se mi. 

To je život, musíš si zvykat jako já.“ Michal: „Ty mě tak strašně vytáčíš, že tě nemůžu ani vidět, jinak 

bych ti musel jednu nabombit do ksichtu.“ Gustav na židli vůbec nechce jít, protože dle jeho slov k tomu 

nemá moc co říct, jen že mu to vadí, jak jsou na sebe všichni hnusný a Petr se hned přidává ke svému 

bratrovi, že taky k tomu nemá co říct. Petr je nejmladším členem skupiny a velmi často se s názorem 

spíše k němu přidá a nedokáže si ho utvořit sám. Celý kroužek uzavírá tedy Bedřich, který si sedá na 

židli, mlčí a mračí se. Po chvíli začne mluvit: „Já sem fakt znechucenej naší skupinou. Když jsem sem 

s bráchama přišel, přišli jste mi tady dobrý. Jasný, každej jsme něčim divnej, ale líbilo se mi, že mě tu 

nikdo nešikanoval, jako na mojí předešlý škole. Jenže teď jsme tady na sebe hnusný a mě už to vážně 

štve. Každej jste hnusnej na někoho jinýho,hlavně aby nikdo nebyl hnusnej na vás. Já vim, vy se bráníte, 

ale lepší by bylo abysme se všichni bavili dohromady.“ 

Bedřich se opět pokusil kolektiv nějak udobřit. Všichni mlčeli a tvářili se zahanbeně. Je jasné, 

že taková aktivita nevyřeší všechny problémy a neudělá z nich velké kamarády, ale to, co 
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vnímám jako důležité bylo, že vyslechli jeden druhého a že dokázali říct svůj názor na danou 

situaci. A dokonce se komunikace obešla i bez větších nadávek a agrese, tak jak tomu dříve 

bývalo zvykem. Podstatné také bylo, že sdíleli své pocity a zkušenosti. Damián skrytě sděluje 

před skupinou, že zažívá podobné věci jako Leona. Bedřich je, stejně jako ke svým 

sourozencům, starostlivý i k ostatním dětem ve skupině. Situace v kolektivu se mu nelibí a 

navrhuje možné cesty, jak situaci řešit. Díky jeho osobnostním charakteristikám a vlídnému 

chování začínají děti k Bedřichovi vzhlížet, což se ukazuje v některých úryvcích v dalších 

kapitolách. 

3.1.5 Oblast Spolupráce 

Člověk by řekl, že pokud několik dětí žije v jednom zařízení, tráví spolu všechen volný čas a 

jsou vedeni ke společnému soužití, musejí spolu umět spolupracovat. Informaci, že děti v tomto 

dětském domově neumí spolupracovat, jsem si odnesla ze své praxe v dětském domově již na 

střední škole. Vzpomínám si, jak mi tenkrát jedna z vychovatelek vypravovala: „Hele, pokud 

tady chceš být na praxi, nemůžeš bejt naivní a nesmíš ta naše děcka litovat! Oni budou ze 

začátku ťu ťu, ňu ňu, ale pak uvidíš, že oni jednají, tak jak se jim to zrovna hodí, každej sám za 

sebe“.  

Nejdříve se mi takové tvrzení jevilo dost drsné a říkala jsem si, že je to již nejspíše z důvodu 

dlouhodobé praxe této vychovatelky a jejímu vyhoření. Nyní však zpětně musím říct, že je na 

jejím tvrzení velký kus pravdy. Děti v dětském domově opravdu, až na výjimky, jednají ve 

svém zájmu a udělají téměř vše pro to, aby získaly pozornost dospělé osoby pouze pro sebe. 

Jedinci se mezi sebou předhánějí, kdo udělá jako první to, a jiný zase tamto. Chtějí být v očích 

dospělého úžasní, možná proto, že většina z nich toho doma nedosáhla. Je tedy těžké naučit 

děti, které spolu celé dny soupeří o pozornost a lásku velmi nízkého počtu dospělých, aby spolu 

vycházely a dokázaly spolupracovat. Značná rivalita a nespolupráce byla patrná i mezi 

sourozenci, kde bychom mohli čekat spíše soudržnost a vzájemnou podporu (viz výše). 

Výjimkou byli bratři Bedřich, Gustav a Petr a jejich úplným opakem byli sourozenci Patricie, 

Leona, Luboš a nejstarší Silva, která patřila do skupiny starších dětí. Rivalita mezi druhými 

sourozenci neznala mezí, neboť k tomu dle slov nejstarší Silvy byli vychováni i doma. Luboš a 

Leona byli v rodině nejvíc zanedbáváni pro jejich hyperaktivitu. Čím více si jich rodina 

nevšímala, tím více si vyžadovali pozornost prostřednictvím nežádoucího chování. Mezi dětmi 

byla vypěstována nenávist, která pokračovala i po umístění do dětského domova (Téma 

sourozenci v DD viz níže). 
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Na počátku zkoumání – leden 2021 

Při pozorování děti při volní činnosti se naplnila má očekávání. Pokud si děti mohly samy hrát 

v jedné místnosti, nehrály si spolu, ale spíše každý samostatně či v menších skupinách. Snaha 

o společnou hru byla často úmyslně přerušena jedincem, který nebyl zapojen do žádné aktivity. 

Takové chování se typicky vyskytovalo u Michala, se kterým si ostatní děti nechtěly hrát, neboť 

hru narušoval a podváděl. Jako obranu zvolil Michal útok, kdy dětem úmyslně hru překazil a 

těšil se z toho. I přesto, že je dětský domov kolektivní zařízení a ke spolupráci jsou tu děti 

vedené, pozorujeme u dětí v této oblasti značné obtíže. Z literatury (viz kapitola Specifika 

psychosociálního vývoje dětí v DD) víme, že děti žijící v dětském domově jednají ve svůj 

vlastní prospěch a vztahů využívají spíše účelově. Z tohoto důvodu můžeme usuzovat, že 

dovednost spolupráce může být pro takové děti problematická a je třeba sociální dovednosti 

v této oblasti dále rozvíjet. 

Jako jednu z prvních aktivit jsem zařadila známou techniku „Ostrov“ (viz Příloha 1), kdy děti 

společně tvoří moře a dále na něm rozmísťují své ostrůvky, které tvoří velké souostroví. 
Konflikty začaly hned na začátku, neboť nechat devět dětí kreslit na jeden, leč velký, papír není úplně 

jednoduché. I u této aktivity se nejvíce projevovali Damián, Michal a Patricie. Možná to bylo tím, že 

jsou zvyklí všem říkat, co mají dělat nebo je také k tomu mohla vést jejich nejistota, zdali budou mít i 

oni v moři místo pro svůj ostrov, zdali je tam děti budou chtít. Všechny děti sedí kolem velké čtvrtky a 

ozývá se samé pošťuchování: „Uhni vole, dej mi to, šoupni se, smrdíš, nechci bejt vedle tebe.“. Nakonec 

musí děti rozdělit do menších skupin a dávám na zem dvě nové čtvrtky s tím, že je později slepíme 

dohromady. Tato varianta je jednoznačně lepší, neboť jsou děti rozprostřeny po místnosti a pracují 

v menších skupinkách, ve kterých si jejich členové vzájemně tolik nevadí. 

Zpočátku bylo potřeba ocenit i malé posuny v této oblasti. Nejdříve děti dokázaly spolupracovat 

pouze v malých skupinkách a s dětmi, které řadí mezi své přátelé. V další fázi aktivity měly 

děti za úkol vyrobit svůj ostrov a znázornit věci, které jsou pro ně důležité, aby se cítily dobře. 

Následně děti libovolně umístily své ostrovy na moře, ale podmínkou byla samostatná dohoda 

mezi dětmi, kam své ostrovy postaví. V tuto chvíli jsem se držela mimo dění v kolektivu a z 

dálky pozorovala pokusy dětí o vzájemnou domluvu. Z důvodu anonymizace dětí nebylo 

možné jejich výtvor přiložit k diplomové práci. Pokusím se vzniklé souostroví přiblížit pomocí 

úryvku z mého výzkumného deníku. 
Děti využily celou plochu moře a držely si dostatečnou vzdálenost mezi jednotlivými ostrovy. U někoho 

byla vzdálenost kratší a u někoho delší. V pravém horním rohu umístily své ostrovy Tamara s Leonou a 

dokreslily si mezi své ostrovy most, který se však může v případě hádky kdykoliv uzavřít. Dívky měly své 

ostrovy dost podobné, ale Leona zde měla speciální bránu, kterou musí každý projít a ona zjistí, kdo je 

falešný a kdo hodný. V levém horním rohu si udělali svůj koutek Luboš s Petrem, který na svých 
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ostrovech měli hodně hraček a sladkostí. V dolním levém rohu přilepil svůj ostrov Gustav, který chce 

svůj ostrov klidu s palmami a mohou na něj vstoupit jenom jeho bratři. V pravém dolním rohu se umístil 

Bedřich, jehož ostrov vypadal jako velký pavouk, který rozhazuje sítě po moři, aby si mohl dostat na 

všechny ostrovy, když ho bude někdo potřebovat. Úplně uprostřed rozmístili své ostrovy Michal, Damián 

a Patricie, div se u toho nepoprali. Nakonec zvítězila Patricie, která jako první vytrhla Leoně lepidlo a 

nalepila svůj ostrov přímo doprostřed moře. Z jejího ostrova byla cítit velmi pozitivní atmosféra. Měla 

zde nakreslenou celou rodinu, hřiště a každý z nich držel zmrzlinu a stáli velmi blízko u sebe, skoro jako 

by se objímali. Damiánův ostrov byl téměř prázdný, uprostřed ostrova byl dům, vedle kterého nakreslil 

sám sebe s telefonem v ruce. Vedle domu stálo auto, na kterém bylo napsáno Porsche a krom toho na 

obrázku nic jiného nebylo. Michal nakreslil na svém ostrově hodně sladkostí a svou mamku. Říkal, že 

by tam totiž žili spolu a starší sestra s otcem by mohli jezdit na návštěvu. V rohu ostrova byl nakreslen 

X-box, na kterém Michal doma tak rád hraje. 

Musím zdůraznit, že možné interpretace jednotlivých ostrovů dětí jsou podloženy pouze mými 

zkušenostmi z práce s těmito dětmi a také informacemi z dokumentace dětí. Domnívám se, že 

prostorové umístění ostrovů Tamary a Leony by mohlo být paralelou k jejich projevům 

v kolektivu, kde si od ostatních dětí drží odstup. Most může značit jejich pouto a potřebu 

vzájemného přátelství a „brána opravdového přátelství“ na ostrově Leony je mocným 

nástrojem, který by potřebovala, aby dokázala lépe číst v chování druhých. Na ostrovech Petra 

a Luboše, benjamínků kolektivu, se může promítat jejich upřednostňování materiálních věcí, 

což je přiléhavé k jejich nízkému věku. Dobrovolná osamocenost mě u Gustava také 

nepřekvapila, neboť on sám říká, že je raději o samotě nebo se svými bratry. Bedřich zvolil 

strategickou výchozí pozici, kde se mu dostane klidu, ale zároveň má přehled nad ostatními. 

Stejně tomu bývá i v rámci skupin, kdy často sám sebe staví do role ochránce ostatních, možná 

proto, že byl takto zvyklý pečovat o své mladší bratry. Uprostřed moře zaujali své místo 

nejvýraznější jedinci kolektivu. Michal vytvořil ostrov, který je určen pouze pro něj a jeho 

matku, což může souviset s bezmeznou láskou, kterou k matce chová. I v případě, že matka 

selhává, nedodrží sliby, chlapec nikdy neprojevil naštvanost či zklamání a často její chování 

omlouvá. U Patricie si můžeme také všimnout vytváření idylické představy své rodiny, která 

zdaleka neodpovídá realitě. Tento jev byl popsán již výše a objevuje se téměř u všech dětí ze 

skupiny, u někoho je realita pouze přikrášlena u druhých zcela fabulována. Ideální ostrov 

Damiána, kde je absence jiných osob, také odpovídá chování chlapce ve skupině. Často 

prohlašuje, že nepotřebuje k životu druhé lidi, vystačí si sám. Projevy chlapce odpovídají 

vyhýbavému typu nejistého připoutání, který mu byl diagnostikován. Takový jedinec méně 

projevuje emoce, pocity strachu maskuje lhostejným chováním a nezájmem, nechce se na 

nikoho spoléhat (Ainsworth in Thorová, 2015). 
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Na konci programu – listopad 2021 

Před Vánoci jsem program zacílila na rozvoj spolupráce a empatie. Zařadila jsem aktivitu, která 

je v upravené verzi také zmíněna v metodice (Příloha 1). Každý si vylosoval jméno člena 

skupiny, kterému musel v následujícím týdnu pomáhat a dohlížet na něj. 
Pravidla byla jasná, nikdo nesměl druhému prozradit, koho si vylosoval. Tento úkol měl každý plni tajně 

s tím, že si v následujícím týdnu budeme povídat, kdo, jak a komu pomáhal. První si tahal Michal, který 

neskrýval své naštvání, že si vytáhl Leonu. Avšak naštěstí výběr žádným způsobem nekomentoval. Leona 

si vytáhla svou starší sestru Patricii, Luboš si vylosoval Petra, se kterým tráví většinu času, a tak pro 

něj tato aktivita nebude příliš náročná. Bedřich bude následující týden ochraňovat Tamaru a Tamara 

zase Gustava. Patricie si vylosovala Bedřicha a Damián si vylosoval Michala. 

Největší obavy jsem měla z chování Michala. V této době byl v kontaktu s dětmi ještě více 

agresivní. Přisuzuji to situaci, kdy matka slibovala, že zažádá o svěření dětí zpět do péče, ale 

namísto podání žádosti matka opětovně propadla své drogové závislosti, neměla práci ani 

domov. Chlapec se na představu brzkého návratu k rodině velmi upnul, neustále o tom hovořil 

na skupině a vychloubal se před ostatními dětmi. Následně došlo ke konfliktům mezi dětmi, 

neboť, jak již bylo popsáno výše, děti v tuto chvíli oplácely Michalovi jeho chování a často 

slovně útočily na téma rodiny a nezdařilého odchodu ze zařízení. 
Dnes jsme se sešli přesně po 8 dnech od zadání aktivity, ve které si děti vylosovaly kamaráda ze skupiny, 

o kterého v minulých dnech měly pečovat. Nejprve jsme se sešli v kolečku, kde se dětí ptám, jak se jim 

podařilo úkol splnit a jestli nám již mohou prozradit na koho dohlížely. 

Začíná mluvit Luboš, který je nadšený, protože za poslední týden pomohl Petrovi nejméně se třemi úkoly 

do školy. Nedokážu si moc představit, jak zrovna tato dvojice společně plní úkoly do školy, ale jejich 

nadšení ze splnění úkolu bylo evidentní. Další se hlásí o slovo Damián a vypravuje: „No já měl teda 

Michala. O něj se starat je docela za trest, protože on je nejsilnější mezi náma a nikdy nepotřebuje 

pomoc. Alespoň jsem mu poradil, jak sbalit holku, v tom jsem dobrej.“  

I v tomto úryvku lze vidět Damiánovo chování, které může být jeho „ochranou maskou“ 

v kolektivu. Pro chlapce se nic nejeví jako problém a vystupuje tak i před ostatními dětmi, což 

by mohlo souviset s výše popsanými projevy vyhýbavého chování v rámci poruchy 

attachementu. 
Leona: „Já své sestře Patričce pomohla několikrát. Hned první večer jsem ji pomohla uklidit kuchyň. 

Pak v tejdnu brečela, protože ji jeden blbec ve škole řekl, že je tlustá, tak jsem ji hladila a řekla jsem ji, 

že teď dost zhubla, jak chodí na ten érobik.“. Ihned po Leoně začal mluvit Bedřich: „Já jsem Tamaře 

pomohl ve škole o přestávce. Viděl jsem, že se jí kluk z mý třídy posmívá kvůli těm krátkejm vlasům, tak 

jsem mu řekl ať je ticho, že on vypadá, jak kdyby ho máma ostříhala podle hrnce“. Tamarka se při 

vyprávění Bedřicha culila a jen spokojeně přikyvovala. 
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Michal i přes pobízení hovořit nechce. V tu chvíli vstupuje do hovoru opět Leona: „Já teda 

nevim, komu měl Michal pomoc. Ale mně teda včera vopravdu hodně pomohl. Já měla uklidit koupelnu, 

než se vrátí teta z hořeního patra a vylil se mi kýbl s vodou. A Michal přinesl ty hadry a začal to semnou 

votírat. To sem teda fakt nečekala, že je někdy i takhle dobrej.“ 

Michal sklopil oči a nic nekomentoval. Potěšilo mě, že děti k aktivitě přistoupily zodpovědně 

a v následujícím týdnu ji chtěly zopakovat, ponechala jsem stejné dvojice a pouze vyměnila 

role dětí. Dle popsaných specifik v chování dětí z dětského domova (viz teoretická část) 

můžeme usuzovat, že tento druh aktivity mohl být pro děti prostředkem, jak získat pochvalu a 

pozornost dospělé osoby. Je možné, že spolupráce a vlídné chování dětem jde, pokud je to 

v rámci řízené aktivity, kde jim bylo řečeno, jak mají k druhému přistupovat. Avšak nelze 

tvrdit, že takové chování se u dětí neobjevuje i spontánně, ale takové chování pozorujeme spíše 

u přátelských dvojic v kolektivu. Michalovo zapírání, že pomohl Leoně, může souviset se 

zmatením pocitů. Matoušek (2007) popisuje, že děti v dětských domovech se hůře orientují 

v mezilidských vztazích, neboť se nedokáží vcítit do druhých lidí. Michal při pomoci Leoně 

mohl zažít nezvyklí pocit, se kterým se neuměl vypořádat, z důvodu nedostatečné schopnosti 

emoční regulace. 

3.1.6 Oblast Řešení problémů 

Na počátku programu – listopad/prosinec 2020 

Poslední zkoumanou oblastí sociálních dovedností bylo řešení problémů, která souvisí i 

s dalšími oblastmi, zejména s nasloucháním a komunikací. Typické pro děti bylo řešení 

konfliktů pomocí vulgarismů a fyzického napadání, neboť tak to většina dětí znala z domácího 

prostředí. Zápisy z těchto prvních skupin vypadaly následovně.  
Dneska jsou na sebe děti dost nabroušené a nerespektují jeden druhého. Luboš bouchl do oka Michala, 

protože mu nechtěl udělat místo v kruhu. Hned vzápětí Michal tahá Leonu za vlasy a křičí: „Už tu 

magorku někam zavřete nebo se neudržim!“ Leona na začátku aktivity začala mlátit Patricii, protože ji 

kope do penálu, ale nakonec se ji tedy omluví.  

Vidíme, že děti nebyly schopné o problémech komunikovat, ale užívaly výše zmiňovaného 

způsobu řešení konfliktních situací. Děti nebyly schopné tolerovat odlišné názory či specifické 

chování druhých. Regulace emocí se zdála být nejvíce obtížná pro Michala, Leonu a Luboše. 

Typické pro ně byly časté projevy agrese, urážlivé chování nebo pláč (s výjimkou u Michala, 

ten lítost před ostatními neprojevoval). Patricie a Damián řešili své neshody odchodem 

z místnosti, reagovali opovržením a nebylo snadné s nimi situaci vyřešit. Výše popsané projevy 

se objevovaly u všech dětí ve skupině, pouze někteří dokázaly na své chování nahlédnout a 

například se zpětně druhým omluvit za své nevhodné chování (sourozenci Bedřich, Gustav a 
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Petr). Tito sourozenci mohou být v oblasti komunikace a emoční regulace zdatnější, z důvodu 

kvalitnější citové vazby k pečující osobě, která je zmíněna již výše. 

 

Na konci programu – leden 2022 

K rozvoji dětí v této oblasti byl použit program Království (viz příloha 1). Program lze 

rozpracovat i o prvky práce Balintovské skupiny, která pracuje s mechanismy fantazie a 

demonstruji ji v úryvku níže (Salinsky, 2009). Již na předešlých setkáních jsme s dětmi 

využívali zmiňovanou techniku „Horká židle“ (viz metodika, Příloha 1). V rámci této aktivity 

děti sdělovaly své problémy a ostatní děti jim byly nápomocné v hledání řešení daného 

problému. Upravená aktivita kopíruje fáze Balintovské skupiny – prezentace problému, fáze 

otázek, fantazijní část a návrhy možného postupu při řešení situace (Salinsky, 2009). Konkrétně 

u fantazijní části techniky jsem měla obavy, že bude pro děti příliš abstraktní a budou s ní mít 

potíže. 
Patricie vnáší na skupinu téma týkající se staršího Dominika, který ji mlátí a nadává ji. Patricie zmiňuje, 

že už si opravdu neví rady. V posledních týdnech působí na skupinkách velmi sklesle a není tak akční 

jako běžně bývá. Děti se doptávají velmi citlivě, neboť většina z nich má podobné zkušenosti jako 

Patricie. Leona se ptá: „Co nejhnusnějšího ti Dominik teď řekl?“ Tamara: „Mlátí tě i před strejdou 

Markem? Přijde mi, že před nim si tolik nedovolí.“ Bedřich se ptá Patricie, jak se brání, co všechno už 

vyzkoušela. Patricie: „Vždycky to dojdu říct tetě, ale ona mi taky někdy nevěří. Zkoušim si ho nevšímat, 

když jsme třeba na výletě, ale on mě nejvíc mlátí o víkendu o volňákách.“ 3Michal se ptá: „Hele a 

zkoušela si ho taky zmlátit? Já myslim, že on se jen tak dělá, ale on moc silnej nebude. Já mu jednou dal 

pěstí a nechal mě.“ 

V rámci třetí fantazijní části se děti dokáží vcítit do Patricie a uvádí, jak se asi cítí a co si myslí, 

ale vžít se do pozice Dominika je pro děti již těžší. 
Leona: „Já jako Patricie bych měla takovej strach až bych nejedla večeře“, Gustav: „Jdu rychle ze 

školy, abych byla dřív v děcáku než on a nemohl na mě čekat v šatně.“ 

Bedřich byl první, který se pokusil vyjádřit pocity a myšlenky staršího chlapce Dominika. 
„Možná mě tu nikdo nemá rád, tak když na ně budu hnusnej, tak se mě aspoň budou bát.“. Damián 

sdělil svou fantazii za Dominika, která zněla takto: „Když budu všechny okolo mlátit, vypadnu z děcáku 

a půjdu do pasťáku, kde je volnější režim.“ Tamara má fantazii: „Možná ho něco naštvalo předtím a na 

Patricii si to jen vybíjí. Takhle to bylo u mýho táty taky.“ 

V závěru programu se děti shodují, že se Dominik chová nevhodně ke všem a navrhují, aby se 

problém řešil s pracovníky dětského domova. Díky této aktivitě se na skupině otevřelo téma, 

 
3 Slovem „Volňáky“ děti označují volnou činnost ve společenské místnosti nebo na zahradě 
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které bylo aktuální pro všechny děti, ale nevěděly, jak danou situaci řešit a bály se reakcí 

staršího chlapce.  Zde můžeme vidět změny v chování dětí, které byly schopné naslouchat 

druhému a spolupracovat při řešení problému. I přesto, že by každý z nich řešil problém jiným 

způsobem, který mají upevněný z domácího prostředí, byly schopni se společně dohodnout na 

jednom řešení. Z literatury (Matoušek, 2007) víme, že děti v dětských domovech často 

nedokáží řešit konflikty bez agresivity a obtížně se orientují v morálních normách, které 

nahrává jejich sociálnímu selhávání. Z popisu chování dětí v úryvku ale můžeme vidět 

upozadění agresivních reakcí a spíše převažující zamýšlení se nad situací druhého a vzájemné 

komunikaci, což může značit jistý posun v chování dětí. 

3.1.7 Shrnutí proměn chování u dětí ve sledovaných oblastech 

Začátkem ledna roku 2022, když se mé zkoumání blížilo nečekaně ke konci, bylo někdy 

opravdu úsměvné sledovat počínání dětí na skupině. Mnohdy působily jako „staří mladí“, kteří 

ve světě nasbírali všechen rozum, který po cestě potkali. Legračně to možná působilo z toho 

důvodu, že to pro děti nebylo přirozené. Byly to nově získané dovednosti, které nyní dokázaly 

použít, ale zároveň jejich užití občas nepřiléhalo dané situaci. Pokusím se to demonstrovat na 

následujícím úryvku. Záznam z práce přibližuje jednu z posledních skupinek s dětmi, která byla 

vedena dle původního záměru. 
Když jsem dnes přišla za dětmi, již vše bylo připraveno. Pravidla byla umístěna tak, aby na ně všichni 

viděli, místnost byla uklizená a děti již seděly v kroužku a čekaly na můj příchod. Dříve jsem musela děti 

nahánět a prosit vychovatele, aby děti chodily v čas ze školy a z kroužků a byly připraveny na můj 

příchod. V kroužku jsem již měla vyhraněné místo (vedle Patricie), kam si mám sednout, že už se prý 

domluvily a v polovině skupinky si přesednu naproti vedle Damiána. Těžko říct, jestli to bylo spravedlivé 

rozhodnutí, když mám sedět vedle dvou největších velitelů ve skupině – Patricie a Damián. A tak se na 

to dětí doptávám, podle čeho je dnešní zasedací pořádek. Leona hned zmiňuje: „No trochu jsme se 

pohádali, ale Bedřich měl pravdu. Minule jsem vedle tebe seděla já s Tamarou, tak to dneska musí bejt 

jinak. My na tebe aspoň takhle vidíme dobře.“ Zase ten Bedřich. Nevím, co by bez něj tento kolektiv 

dělal, neboť posledních pár týdnů k němu děti vzhlíží a vnímají, že je velmi spravedlivý. „A to vaše 

pohádání se tak rychle uklidnilo samo?“ doptávám se. Leona mi odpovídá: No Michal byl dost 

vytočenej,že musí sedět vedle mě, ale šel si kopnout do gauče a byl hned dobrej.“ 

I přesto, že je výše uvedený úryvek krátký, nalezneme v něm snad téměř vše, co stojí za 

vyzdvihnutí ve změnách v chování, které jsem za posledních několik měsíců u dětí zpozorovala. 

Podařilo se nastartovat skupinovou dynamiku, přirozeně se utvořila skupinová struktura, kde 

se Bedřich jeví jako přirozený vůdce. Děti, které byly dříve velmi výbušné, se naučily regulovat 

své emoce (Leona, Michal). V případě potřeby spolu dokázaly děti komunikovat a dohodnout 
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se na jedné věci. Patrné jsou také projevy empatie, kdy jsou děti schopny nahlédnout na potřeby 

druhých a jednat spravedlivě. 

Když nahlédneme na oblast sebepojetí a tolerance, můžeme v úryvku nalézt hned dva možné 

důkazy, které by mohly nasvědčovat k pozitivní změně v chování v této oblasti. Prvním 

důkazem by mohla být skutečnost, že děti v posledních měsících dokážou sedět téměř vedle 

kohokoliv, což můžeme vidět i v tomto úryvku, ve kterém již děti čekají v kruhu, a navíc Michal 

sedí vedle Leony, ke které dříve choval opravdu velmi silné antipatie. Tak tomu nebylo pouze 

u Leony s Michalem, ale v posledních týdnech vůbec nezáleželo na tom, koho dám společně 

do menších skupinek. I když se jedinci neměli rádi, dokázali spolu ve skupince nějak fungovat 

nebo alespoň být vedle sebe. Několik jedinců si také uvědomilo, jací jsou a naučili se poměrně 

hezky sami se sebou pracovat. Leona pochopila, že dětem vadí především, když je otravuje a 

upozorňuje na sebe prostřednictvím křiku, mlácení a úmyslného zírání. V rámci několika 

posledních skupinek byla Leona naopak velmi kladně přijímána, neboť dokázala ocenit činy 

druhých a v neposlední řadě si je získala svou empatií. Například když jsme dělali kruh ocenění 

jeden druhého, Leona nepoužívala věty jako ostatní děti „ty máš hezký vlasy, jde ti fotbal“, ale 

vždy vyzdvihla něco, co mělo hlubší smysl jako třeba pochvalu, kterou sdělila Michalovi. 
„Mihálio, ty na mě umíš bejt někdy fakt dost hnusnej, ale fakt se mi líbí, že umíš bejt i milej. Třeba jako, 

když si před týdnem zkoušel udělat, abych se smála, když mě Dominik strčil na ty schody a měla jsem 

modřinu. To bylo fakt super, jak si dělal ty šaškárny. Umíš nás prostě rozesmát, když to potřebujem.“ 

Další změny si všímám u Michala, který jako kdyby pochopil, že může vystoupit z role drsňáka, 

do které se pravděpodobně staví z důvodu své nejistoty v kolektivu, ale když ukáže i svou 

milejší stránku, děti ho stále přijímají a možná i mnohem lépe. Michal ale rozhodně není jediný, 

který svou nejistotu skrývá za pózou „Jsem v pohodě, všechno mi je jedno“. Podobné rysy 

v chování můžeme spatřit i u Damiána nebo Luboše. Je možné, že chování těchto dětí pramení 

spíše než z nejistoty v kolektivu, obecně z nejistoty v životě. Oběma chlapcům život naložil 

těžká břemena již od útlého dětství, kdy se Michal musel každý den vypořádávat s nátlakem od 

matčina přítele a Damián se musel ve svých osmi letech srovnat s tím, že se ho matka vzdává, 

neboť vnímá péči o něj jako velmi vysilující. Chlapci museli být za svůj dosavadní život tolikrát 

citově zraněni, že se vůbec nemůžeme divit té obranné masce, kterou si před svým okolím 

nasazují. O to více oceňuji, že se chlapci v rámci skupin začali ostatním dětem více upřímně 

otvírat, neboť se v kolektivu cítili bezpečněji. 

U dovedností v oblasti naslouchání také můžeme pozorovat alespoň drobné změny. Myslím, 

že pokroky v této oblasti mluví hned několik úryvků zmíněných při analýze dat o několik 

odstavců výše. Avšak ráda bych zde vyzdvihla skutečnost, že se děti vůbec naučily vnímat 
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jeden druhého a dokázaly o problémech mluvit, což jde ruku v ruce s oblastí komunikace. Na 

počátku práce s dětmi nebylo možné je udržet tak, aby pouze seděly, povídaly si a naslouchaly 

jeden druhému. Dle slov dětí nebyly zvyklé si doma povídat o tom, jak se měly ve škole, jestli 

je něco trápí nebo co se jim honí hlavou. V dětském domově to také není vždy možné, aby 

jedna vychovatelka postupně hovořila se všemi osmi dětmi, které má na starost. Na základě 

těchto informací usuzuji, že to bylo pro děti zcela nové, ale po několika měsících to pro ně byla 

naprosto přirozené. V úvodním kolečku dostal každý jedinec vyhraněný čas, kdy mluvil pouze 

on a všichni mu věnovali pozornost, což mohlo být pro některé jedince také něčím neznámým. 

Mám radost, že jsme si z toho na skupinkách utvořili jakýsi rituál, bez kterého by se skupinka 

již neobešla. Co mě těší ještě více je, že dle slov vychovatelů děti svou dovednost komunikovat 

a naslouchat ostatním, přenášely i do běžného fungování v zařízení.  
V1: „Děti si rozhodně chtějí víc povídat. Já jsem hodně povídavá teta, ale některé děti o to neměly zájem 

nebo jako by to neuměly. Nikdo to s nimi doma asi nedělal. Tak teď najednou přijdou a zeptají se, jak 

se mám a jestli si nejdeme všichni povídat o tom, jak se máme nebo co se nám v životě děje.“ 

V2: „U malých to mělo velký úspěch, po tvých skupinkách přicházely zklidněný, zamýšlely se nad tím, 

co jste asi zrovna ten den dělali, o čem jste se bavili – jako třeba kamarádství nebo konflikty apod.“ 

V oblasti prožívání a zacházení se svými emocemi také u dětí vnímám určitý posun. Znovu 

bychom našli provázání s předešlými oblastmi, neboť jak děti nebyly zvyklé mluvit o čemkoliv 

běžném v životě, tak již vůbec neuměly hovořit o tom, jak se cítí, co s nimi daná emoce dělá, 

proč se v určitých situacích chovají tak či onak. Jak jsem zmiňovala výše, děti dokázaly docela 

dobře pojmenovat jednotlivé emoce a jejich projevy u druhých. Co pro ně však bylo obtížnější, 

rozeznat projevy daných emocí u nich samotných a naučit se s nimi pracovat. Z kazuistik a 

úryvků z pozorování víme, že největší problém s ovládáním svých emocí měl Luboš, Michal a 

Leona. Luboš i Leona si obtíže v této oblasti nesou jistě z rodiny, neboť i starší bratr, který 

dříve v zařízení pobýval byl velmi výbušný, křičel, rozbíjel věci a ubližoval dětem. Leona se 

díky své empatii naučila sama rozlišit, kdy byla její reakce vhodná a kdy nikoliv. Oproti tomu 

její podobně starý bratr Luboš si nevěděl se svými emocemi rady a patrně se jimi nechal vždy 

ovládnout. S Lubošem jsem na sebeovládání pracovala ve volném čase i individuálně, kdy jsme 

společně trénovali reakce v konkrétních situacích a možné techniky, které by mu v danou chvíli 

mohly pomoc.  Ke konci mého výzkumu byly již změny v Lubošově chování ve skupině 

viditelné a zaznamenaly to i paní vychovatelky při běžném fungování v domově a hovoří o tom 

při společném rozhovoru. 
V1: „Luboš se teď líp ovládá, zkouší nějaké techniky, co jste si říkali na skupince a je vidět, že se jde 

nejdřív uklidnit sám do pokoje, když ho něco vytočí a už tolik neřve na ostatní.“ 
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Vypovídající mi také přijde záznam ze skupiny, na kterou dorazil o něco později Bedřich a 

zapojuje se do úvodního kolečka: „Já se dneska necejtim vůbec dobře. Něco mě naprdlo ve škole, a 

ještě se mamka neozvala, tak se předem omlouvám, když bych byl protivnej.“ 

Děti se naučily o svých pocitech hovořit a případně předcházet tomu, kdy by jejich chování 

mohlo způsobit něco nežádoucího a ublížit tak ostatním. 

Oblast spolupráce již byla také již několikrát zmíněna. Zde je možná patrný největší pokrok, 

neboť na úplném začátku opravdu nebylo možné s dětmi pracovat ve skupině. Většinou jsme 

připravenou aktivitu pouze začali, ale po několika minutách jsem ji musela ukončit, protože se 

děti začaly hádat. Vychovatelky a pan ředitel zařízení také uvádí pozitivní změny v této oblasti, 

kterých si u dětí v posledních měsících všimli. 
Ř: „Také se mi zdá, že vztahy mezi dětmi jsou přátelštější a vstřícnější, mám z toho takový dojem… 

Změny v chování určitě vidět jsou, zatím ne tak skokově, ale podle mě se to projeví ještě více po delší 

době.“ 

Oblast řešení problémů byla pro mě samotnou velkým oříškem. Říkala jsem si, že zde je téměř 

nemožné děti něčemu naučit, když jsou zvyklé z domova, že se vše řeší křikem nebo násilím. 

Pochopitelně, když spousta dětí ze zařízení jezdí na víkendy domů, není možné, aby se na pět 

dnů v týdnu zase přenastavily a řešily věci jiným způsobem. Avšak nechtěla jsem to vzdát bez 

boje a když se mi podařilo děti „rozmluvit“ byl to první krok k tomu, aby komunikaci využívaly 

i k řešení problémů v kolektivu. Odměnou pro mě byla jedna z posledních skupinek, kterou 

popisuji výše v analýze dat. Byla to skupina, kde jsme užívali Balintovské metody k řešení 

problémů a děti otevřeně hovořili o svých problémech. Přínosná byla také technika „Horké 

židle“, kterou děti chtěly velmi často opakovat. Někdy stačilo tuto aktivitu zařadit pouze před 

koncem skupiny, kdy si některé z dětí potřebovaly sdělit, čím je ten druhý na dnešní skupině 

naštval. Používaly to jako bezpečný prostředek ke komunikaci, který povede ke zlepšení dané 

situace, a nikoliv k násilnému souboji. Při společném rozhovoru mi paní vychovatelky i pan 

ředitel dávají za pravdu. Paní vychovatelka 1 hovoří o tom, že konflikty, které vznikly 

v průběhu týdne, chtěly děti řešit se mnou na skupině. Od dětí vím, že techniku „Horké židle“ 

využily i při řešení konfliktů mimo naši skupinku, tak aby pomohly jedné z vychovatelek lépe 

vyřešit problém se staršími chlapci.  
V1: „Taky je znát, že hodně konfliktů chtějí řešit jen s tebou na skupině až přijdeš, hodně mluví o té vaší 

„Horké židli“, že tam se jim to řeší líp.“ 

V2:“ Děti nám nesdělovaly, co jste ten den dělali, ale bylo vidět, že když se třeba Patricie a její starší 

ségra nebavily, a posílaly si sprostý smsky, tak po práci s tebou se alespoň na chvíli snažily spolu nějak 

vycházet, i když to třeba opravdu netrvalo moc dlouho.“ 
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Co poznamenává pan ředitel bylo také znatelné zejména v posledních měsících. Když se stane 

v domově nenadálá negativní situace, je potřeba ji řešit okamžitě a pro vychovatele je velmi 

obtížné rozhodnout, kdo mluví pravdu, jak to teda celé bylo.  

Děti se chtějí chránit před tresty, tak automaticky všechno popírají a zatloukají do poslední 

chvíle. Při řešení problému pomocí techniky horké židle je pro daného jedince vytvořen 

bezpečný prostor, kde může mluvit pouze on a může svůj čin nějakým způsobem obhájit. 

Několikrát se stalo, že jsme v rámci této aktivity řešili konflikt, který se udál v týdnu a již byl 

uzavřen nějakými tresty a povinnostmi pro zúčastněné jedince. V rámci této techniky většinou 

jedinci, kteří celý problém způsobili, dokázali nahlédnout na své jednání a vysvětlit, z jakého 

důvodu tak jednali a kde udělali chybu. 
Ř: „Poslední dobou se nám tu také vyskytlo několik spíš negativních situací jako krádeže apod., a při 

jejich řešení vidím snahu o určitou sebereflexi. Zde si můžeš připsat určitě rovněž další body – myslím.“ 

Na základě důkladné analýzy dat a rozhovorů s vychovateli se domnívám, že cílená 

systematická práce s dětmi měla zajisté smysl a přinesla konkrétní pozitivní změny v chování 

dětí ve sledovaných oblastech. Myslím si, že na každého jedince ve skupině daný program 

zapůsobil trochu jiným způsobem a každý si z něho vzal to, co aktuálně potřeboval. Bylo 

předvídatelné, že čím větší obtíže ve sledovaných oblastech dané dítě má, tím výraznější budou 

změny v jeho chování. Obecně si myslím, že Leona byla jedna z těch dětí, pro které byla 

systematická práce na rozvoji sociálních dovedností nejpřínosnější. Do té doby byla ostatními 

dětmi, ale i personálem vnímána jako problémové dítě, se kterým je těžké vyjít, a ještě těžší ji 

uhlídat, abych neudělala něco nevhodného. Domnívám se, že skupinky pro ni představovaly 

bezpečné místo, které pro ni bylo předvídatelné a mohla si zde dovolit být sama sebou. 

Bonusem pro ni byla má pozornost ale i pozornost dětí, které se jí běžně nedostávalo a také 

dostatečný prostor pro sdělení svých názorů, které z důvodu její horší mluvy, byly také 

přeslechnuty nebo odbity. Pozitivní přínosy vnímá personál dětského domova, které jsou 

uvedeny níže. 
V1: „Samozřejmě, že tvá práce má přínos… Děti mají v tobě důvěru a vědí, že je vždycky podpoříš. 

Každý hezký slovo, každá debata, na to si někdy třeba v budoucnu vzpomenou. I kdyby si zapamatovaly, 

byť jednu věc, tak to bude velký úspěch.“ 

V2: „Co ty si začala chodit, tak se děti na každou tvou skupinku těší a byla vidět na dětech velká radost 

a nadšení. Ty si byla vždycky perfektně profesionálně připravená na vaši každou schůzku, to bylo vidět… 

U malých to mělo velký úspěch, po tvých skupinkách přicházely zklidněný, zamýšlely se nad tím, co jste 

asi zrovna ten den dělali, o čem jste se bavili – jako třeba kamarádství nebo konflikty apod… Já si 

myslím, že každá pomoc v takovým zařízení je úžasná, jestli někdo řekne že to nemá žádný výsledek, i 

kdyby byl úplně minimální, tak je to stoprocentní úspěch. Děti si zažily hodně, a v kolektivu konflikty 
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jsou, a proto je přínosné, aby takové lidi k nám chodily, my nemáme vystudovanou psychologii, nám 

řeknou spoustu věcí, ale myslím, že ty bys k tomu došla mnohem dřív než já. Já jsem za to vděčná, 

doufám, že bude spolupráce i nadále pokračovat.“ 

Ř: „Ale přeci jen se mi zdá, že to vliv na naše děti má. Pozitivní samozřejmě. Prvním signálem už je, 

zda se děti na sezení těší, nebo ne. V našem případě rozhodně ano, takže v tom vidím už první přínos… 

Co se týče komunikace, řešení problémů, spolupráce – je to samozřejmě běh na dlouhou trať a mozaika 

postupného vývoje se sestává z mnoha kamínků různých vlivů a působení. Tvoje práce je v tomto 

součástí jakéhosi pedagogického celku a je svým přínosem určitě velmi důležitá a přínosná… V umění 

sociálních dovedností se zdají být tak jako přirozenější, přirozeněji jim tam naskočí žádoucí chování než 

režimovými opatřeními. Změny v chování určitě vidět jsou, zatím ne tak skokově, ale podle mě se to 

projeví ještě více po delší době…Prostě je to pro náš domov přínosné, ceníme si toho a do budoucna 

bychom chtěli nadále pokračovat, bude-li to možné.“ 

To, co se nejčastěji objevuje v odpovědích personálu dětského domova je tvrzení, že se dopady 

systematické práce více projeví až po nějaké době. Také reflektují, že práce s dětmi z dětského 

domova je opravdu velice náročná a vstupuje do ní několik proměnných, které naše pokusy o 

zlepšení chování dětí poněkud komplikují. S dětmi z dětského domova různými způsoby 

pracuji již téměř šest let a za tu dobu již také moc dobře vím, že každá snaha se počítá a pokud 

si děti odnesou do života, byť jen jednu věc, na kterou jsem v práci s nimi cílila, bude to velký 

úspěch. 

 

3.2 Druhá část – Analýza vlivů působících na práci s atypickou skupinou 

V první části analýzy dat jsem se zaměřila především na analýzu pozorování při práci se 

skupinou, na charakteristiku chování dětí ve sledovaných oblastech a nastalých pozitivních 

změn v jejich chování. V druhé části analýzy se zaměřím na vlivy, které v průběhu mého více 

než rok trvajícího zkoumání působily na systematickou práci s dětmi, a to pozitivním i 

negativním způsobem. 

3.2.1 Vedoucí programu 

Valenta (2003) uvádí, že nejdůležitějšími dovednostmi lektora skupiny je jednoznačně 

schopnost naslouchat a mlčet, dále by měl být schopen ovládat ale i vyjadřovat své emoce, klást 

správné otázky a komunikovat. Mezi jeho vlastnostmi by měla převažovat flexibilita, tolerance, 

zodpovědnost, vnímavost a tvořivost, čeho by se měl naopak vyvarovat je ironie a 

nespravedlnost (Oaklander, 2003). 

Pokud bych měla mluvit sama za sebe na základě svého zkoumání, vyzdvihla bych zejména 

vnímavost, flexibilitu, tvořivost a dodala bych přirozenost. Vnímavost je nezbytná u každé 
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práce s lidmi, kdy nám jedinci mohou dávat skryté signály, ať už se týkají čehokoliv. Při práci 

se skupinou je těžké a téměř nemožné vnímat několik dětí najednou, a z toho důvodu mi přišla 

velmi přínosná počáteční aktivita „Úvodní kolečko“, kdy jsem měla dostatek času vnímat a 

naslouchat pouze jednomu dítěti a plně mu věnovat svou pozornost. Být flexibilní je také 

důležitá vlastnost při práci s dětmi. Ať už mluvíme o časové flexibilnosti nebo kterékoliv jiné, 

práce s dětmi je dost nepředvídatelná a myslím si, že se na ni nikdy nedá na 100 % připravit. 

Ale můžeme být připraveni na skutečnost, že může přijít změna nebo dokonce i více změn. Na 

počátku práce s dětmi jsem se snadno nechala rozhodit tím, když například dorazilo na skupinu 

méně dětí, než jsem předpokládala nebo mnou pečlivě připravená aktivita jednoduše 

nefungovala, tak jak jsem si představovala. V některých případech se může něco 

neočekávaného přihodit v průběhu dané aktivity a již není možné ji dokončit (tento případ je 

několikrát vylíčen v záznamech při práci s dětmi). S flexibilitou do jisté míry souvisí i 

zmiňovaná tvořivost, kdy člověk musí ihned přijít s jiným nápadem, vymyslet jinou aktivitu 

nebo něčím nahradit zapomenutou pomůcku. Nechtěla bych opomenout ani „přirozenost“, 

kterou do nezbytných vlastností lektora řadím já. Domnívám se, že pokud půjdeme mezi děti 

s nasazenou maskou, oni to vycítí a bude pro ně těžké si k nám vybudovat důvěru. Budeme pro 

ně totiž nečitelní a nepředvídatelní, což dětem značí, že jsme pro ně nebezpeční. Na základě 

svých zkušeností myslím, že zejména u dětí z dětských domovů to platí dvojnásobně. 

V závěru se ještě velmi krátce zmíním, kdo by takový program a systematickou práci s dětmi 

mohl vést. Pokud dané zařízení může využívat služeb psychologa či etopeda, je to zajisté jedině 

dobře. Avšak dokážu si představit i variantu, kdy daný program vedou zaškolení vychovatelé 

či jiní externisté, kteří by do zařízení docházeli čistě za tímto účelem. Ostatně ani já v době, 

kdy tuto práci píšu, nejsem stále kvalifikovaný psycholog, ale pouze pracovník se zkušenostmi 

s prací s dětmi a velkým zapálením pro tuto problematiku. 

3.2.2 Skupina 

 
Věk 

Při vytváření skupiny dětí jsem spíše než na přesný věk zohledňovala to, jak jsou děti rozumově 

vyspělé. V literatuře se můžeme setkat také s různými pohledy, kdy například některé programy 

jsou určené pro děti až od 10 let, kdy dokážou udržet pozornost, umí se vyjádřit a dokážou lépe 

nahlížet na sebe i na druhé. Dle Thorové (2015) dochází již v mladším školním věku k rozvoji 

vnímání, které se přibližuje vnímání dospělého člověka, avšak je nutné aktivity střídat a 

zařazovat odpočinek mezi aktivitami. Z těchto informací jsem vycházela i při tvorbě programu. 
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V rámci svého výzkumu jsem neměla možnost děti striktně rozdělit dle věku, neboť nebylo 

možné, aby nějaký jedinec nebyl zařazen do skupiny. Dětský domov, ve kterém proběhlo 

zkoumání má v současné době 13 dětí, přičemž 4 z nichž jsou již starší a práce s nimi měla 

trochu jiný koncept. Nad aktivitami převažovalo spíše povídání a velmi často byla nutná i 

individuální podpůrná práce s těmito dětmi.  

Dalším důvodem, proč nebylo možné děti rozdělit do více skupin byl i nízký počet dětí 

v zařízení, tudíž by nebylo možné jednotlivé skupiny dostatečně naplnit. Také si nedovedu 

představit, že by bylo možné, aby lektor vedl například tři skupiny po sobě. Již vedení dvou 

skupin ihned po sobě neshledávám jako dobré. Jsem si vědoma toho, že to do jisté míry 

ovlivnilo kvalitu mé práce s dětmi. Skupinku menších dětí, u které probíhal výzkum jsem vždy 

měla jako první, neboť zde probíhalo více aktivit a byl zde větší počet dětí vyžadující 

specifickou péči.  

Pokud je tedy možné si skupinku složit podle daných kritérií, nejdříve bych s dětmi strávila 

nějaký čas, abych viděla, jak fungují v kolektivu a dle toho je rozřadila do skupin. Avšak i 

smíšená skupina může mít své výhody, například to, že se mladší jedinci mohou učit od starších 

a zdatnějších v sociálním chování a zároveň starší děti si v rámci skupiny trénují i jednání 

s mladšími jedinci. 

 

Pohlaví 

Tento faktor nevnímám jako důležitý. Je jisté, že práce se skupinou bude ovlivněna tím, zdali 

převažují chlapci či dívky, ale nemyslím si, že by to mělo vliv na efektivitu práce. Některé 

zdroje uvádí, že není vhodné vést skupinu, kde je například pouze jedna dívka mezi chlapci. 

Domnívám se, že heterogenní složení skupiny není nikterak limitující, a navíc je to pro děti 

z DD přirozené, kdy jsou také v rámci jedné rodinné skupinky namíchaní chlapci i dívky. 

 

Specifika sociálního chování dětí v DD 

Tímto tématem jsem se již zabývala v rámci teoretické části práce, tudíž není potřeba zde téma 

více reflektovat. I přesto je důležitým článkem mezi tématy, která mě během práce s dětmi 

napadaly. Shulga a kolektiv (2016) v rámci svých dílčích studií sledovali děti z dětských 

domovů a všimli si, že se potýkají s řadou psychických obtíží, které následně popsali. U těchto 

dětí můžeme pozorovat zejména sklony k depresivitě, úzkostnosti, mají nedostatečně rozvinuté 

regulační schopnosti a nízkou úroveň žádoucího sociálního chování. Tuto skutečnost již dříve 

popsali i Matějček a Langmeier (2011) ve svých výzkumech s deprivovanými dětmi. Během 

mé práce s dětmi jsem se několikrát zamýšlela nad tím, v čem je ta práce s dětmi z dětských 
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domovů tak specifická a jestli je náročnější, než když bych tyto programy aplikovala na děti 

vyrůstající v harmonickém prostředí v rodině. Nejsem si jistá, zdali mám na tuto mou otázku 

stoprocentní odpověď. Avšak když porovnám nesrovnatelné, třídní kolektivy a skupinky 

s dětmi v DD, je patrné, že se práce liší. Rozhodně se liší v počtu dětí, v prostředí a v cílech 

práce, ale pokud od těchto kritérií odhlédnu, domnívám se, že se liší i v dimenzi práce s dětmi. 

Nazvala jsem to dimenzí, neboť mně práce s dětmi v DD připadá jako docela úplně jiná. Tím, 

že tyto děti jsou vlastně již při svěření do ústavní péče takovými „mladými dospělými“ v rámci 

skupinek narážíme na zcela jiná témata nebo je řešíme ve zcela jiné hloubce. Děti v DD mají 

již hodně, mnohdy negativních, životních zkušeností a pochází z různého prostředí. To 

způsobuje, že otvíráme i jiná témata, která bychom u takto starých dětí neočekávali. 

 

Sourozenci 

Kolektiv ve skupině byl také zajisté ovlivněn skutečností, že v devítičlenné skupině byly hned 

dvě početné sourozenecké skupiny. Prvními sourozenci jsou Luboš, Patricie, Leona a druhými 

sourozenci jsou Gustav, Bedřich a Petr. Mezi těmito sourozenci byly zajímavé vztahové 

rozdíly. Mezi prvními sourozenci převažovala spíše rivalita a druzí sourozenci měli mezi sebou 

moc hezký ochranářský vztah. Rozdíly ve vztazích mezi jednotlivými sourozenci mohou 

souviset s předešlými událostmi, které společně prožili (Caspi, 2011). Havlová a Vojtová 

(2013) v rámci zpracování případových studií sourozenců v ústavní výchově hovoří o častých 

fyzických útocích mezi sourozenci, které mohou pramenit z nevhodných vzorců chování, které 

se děti naučily v rodině. Podobně jako u prvních sourozenců (Luboš, Patricie, Leona) se u dětí 

v ústavní výchově objevuje odmítání některých sourozenců, které je zapříčiněno zejména 

odlišným přístupem k dětem ze strany rodičů (z kazuistik dětí víme, že Luboš a Leona byli 

otcem nejvíce odmítáni). Autorky popisují, že u tohoto typu sourozenců dochází k častějším 

hádkám, vulgarismu, fyzické agresi a k jiným nenávistným projevům (Havlová & Vojtová, 

2013). Matoušek (2003) zase popisuje typ sourozenců, který více odpovídá vztahům mezi 

druhými zmiňovanými sourozenci (Gustav, Bedřich, Petr). Dle autora drží sourozenci při sobě, 

vyčleňují se z kolektivu a mají svůj vlastní způsob komunikace (Matoušek, 2003). U chlapců 

nepozorujeme známky stranění se kolektivu, ale spíše pozorujeme projevy vzájemné podpory 

v konfliktech s jinými dětmi a ochranářského přístupu, které popisují Havlová a Vojtová 

(2013). Podobně to vidí i Vocilka (1999), který vyzdvihuje sourozenecké pouto v dětském 

domově. Takoví jedinci mají snazší vstup do zařízení, neboť zde mají alespoň jednu osobu z 

rodiny. Zajímavé jsou také vztahy mezi sourozeneckými skupinami, o kterých hovoří Zezulová 

(2012). Autorka popisuje, že se mezi nimi utváří hierarchie, která je spíše než věkem jedinců, 
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ovlivněna délkou pobytu sourozenců v zařízení. Pomyslnou hierarchii lze spatřit i mezi 

sourozenci v zařízení, ve kterém byl proveden výzkum. První sourozenci (Luboš, Patricie a 

Leona) žijí v zařízení nejdéle ze všech dětí, přivlastňují si hračky v herně nebo i některé tety, 

což se také velmi často stávalo předmětem hádky mezi sourozeneckými skupinkami. 

3.2.3 Vychovatelé 

Týmovou spolupráci zde vnímám jako klíčovou. Vychovatelé jsou takoví rádci, kteří mě 

seznámí s aktuální situací v domově a také s událostmi, které nastaly v době mé nepřítomnosti. 

Po skončení skupinek jim zase já poskytnu informace, jak skupinky probíhaly, zdali došlo 

k nějakým konfliktům apod. V této oblasti se na začátku výzkumu vyskytl problém. Zpětnou 

vazbu na setkání jsem zasílala pouze panu řediteli v emailu vždy po cestě domů ještě ten večer, 

avšak on již nepodával zpětnou vazbu vychovatelům. Po měsíci práce s dětmi jsem na tuto 

skutečnost byla upozorněna jednou z vychovatelek a ihned navázala kontakt s vychovateli ve 

větší míře. Paní vychovatelka nutnost spolupráce zdůrazňuje i v rozhovoru. 
V1: „Přemýšlela jsem nad tím vším. Proto jsem více zbrojila za zpětnou vazbu o čem se bavíte s těmi 

dětmi, je potřeba, abychom to věděli. Je dobrý, když se pak ta situace objeví, že můžu říct, vzpomeňte 

si, co jste si o tom říkaly s Anet.“ 

V posledních měsících si vyhrazuji čas tak, abych měla vždy alespoň 10 minut určených pro 

vychovatele. Společně mluvíme o tom, jaké aktivity jsme s dětmi dělali, jaké bylo téma setkání 

a s čím do skupiny přišly děti. O některých tématech hovořím s vychovateli pouze v obecné 

rovině a nesděluji konkrétně „kdo a co“. Pokud jde o závažnější téma, řeším ho nejdříve 

s panem ředitelem, se kterým se domluvíme na dalších postupech. Za dobu svého zkoumání 

jsem se také setkala s náznaky rivality a možná i žárlivosti ze stran vychovatelů, převážně 

v prvních měsících práce s dětmi. Někdy se mi stávalo, že při zpětné vazbě mi bylo odpovězeno 

„Tohle já dělám s dětma furt.“ nebo „Když jsem se dětí ptala, co jste si říkali o agresi, 

nedokázaly mi nic říct.“. V případě náznaků žárlivosti jsem zas často slýchávala „Nojo, děti 

vás mají rádi a vy zase je, protože tu jste jen párkrát do týdne, vy si s nima dete jen hrát.“ nebo 

„Konečně jste tady, aspoň je chvíli pohlídáte a my si můžem dát konečně to kafe.“. Tyto 

narážky jsem si nebrala osobně, naopak jsem je naprosto chápala, neboť jsem v minulosti 

spolupracovala pouze s jednou konkrétní tetou a u ostatních jsem si důvěru musela teprve 

získat. Z toho důvodu jsem se snažila naší spolupráce podpořit a upevnit. Během svého 

výzkumu jsem nejméně třikrát zapojila vychovatele do programu, aby se ho účastnili s námi. 

Byly to programy určené pro obě skupinky – mladších i starších dětí a jejich náplň byly spíše 

zábavné hry na stmelení kolektivu. Občasné zařazení vychovatelů do dění ve skupinkách 
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vnímám jako přínosné, a to jak pro děti, vychovatele, tak i pro mou spolupráci s personálem 

zařízení. Děti i vychovatelé mohou získat nové společné zážitky, což podpoří jejich vzájemný 

vztah a také zde dojde k vybudování pevnější důvěry vychovatelů v nás, co by externích 

pracovníků. 

Také bych nerada u tohoto tématu opomenula vliv střídání či odchod vychovatelů na fungování 

skupiny. Při příchodu do zařízení bylo vždy hned poznat, kdo má službu. Někteří vychovatelé 

se věnovali dětem na pracovně a doučovali je látku do školy, při službě jiných vychovatelů bylo 

v domově velmi rušno nebo naopak naprostý řád a klid. Stejně jako vychovatelé mají mezi 

dětmi své oblíbence, tak i děti mají své oblíbené tety nebo strejdy, což z povídání na skupinkách 

vždy přirozeně vyplynulo. Zhruba po 4 měsících práce s dětmi odešly hned dvě dětmi oblíbené 

vychovatelky a nastoupily nové, které si sympatie dětí získávají doposud. Tedy i zmiňované 

střídání personálu je značným hybatelem fungování skupiny, neboť každý z vychovatelů se 

k různým dětem vztahuje různým způsobem, což bylo ověřeno i v rámci mé bakalářské práce, 

kde jsem se tímto tématem zabývala. 

3.2.4 Starší děti z DD 

Do práce s dětmi ve zkoumané skupince rozhodně zasahovaly svým působením na členy 

skupiny i starší děti z dětského domova. Několikrát jsem již tuto skutečnost demonstrovala na 

úryvcích z pozorování, ze kterých je patrné, jak konkrétně počínání starších dětí ovlivňovalo 

průběh skupinek. Nejvýraznějším členem dětského domova byl starší chlapec Dominik. Mladší 

kluci k němu vzhlíželi a udělali vše, co jim řekl. Většina dětí z něj měla strach, neboť se velmi 

často stávalo, že někomu z menších dětí ublížil. Dominik byl taky častým tématem v programu 

„řešení problémů“, kde si děti vzájemně radily, jak se proti němu bránit nebo společně 

nacvičovaly, co mu chtějí říct do očí až jednou bude z domova odcházet. Nejvíce napojen byl 

na Damiána, kterého dle mého názoru využíval, nechal si od něho uklízet pokoj, půjčoval si od 

něj telefon a také ho nutil, aby pro něj kradl peníze. Dominik je hodně zatížen rodinou situací, 

užívá návykové látky a v únoru 2022 byl přeřazen do výchovného ústavu, neboť jeho chování 

bylo již nezvladatelné. Domnívám se, že z těchto důvodů se u něj neobjevila starost o mladší 

členy rodinné skupiny v DD, které u starších dětí popisuje Matějček (1999). Autor hovoří o 

zcela přirozeném jevu, kdy starší děti ve skupině pečují o mladší a zároveň mladší v nich vidí 

autoritu (Matějček, 1999). Takové chování můžeme pozorovat ve spojitosti se starším chlapcem 

Milanem, který je pozitivním vzorem pro mladší chlapce, neboť hraje fotbal a skáče parkour. 

U Soni, starší sestry Luboše, Patricie a Leony, se dostávají do popředí spíše sourozenecké 

vazby. Jak již bylo popsáno výše, tito sourozenci nemají mezi sebou dobré vztahy a Soňa je 
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často původcem konfliktů mezi svými sourozenci. Je to dopívající dívka, která je velmi 

náladová a má obtíže se zvládáním svého vzteku. Často se stávalo, že své mladší sourozence, 

zejména Leonu a Patricii, bila, což by mohlo souviset s převzetím vzorců chování z rodinného 

prostředí. Pro Patricii byla Soňa vzorem, a několikrát se stalo, že svou starší sestru na skupině 

bránila, i za cenu úplného odmítnutí skupinou. Ostatních mladších dětí si Soňa moc nevšímá. 

Podobně jako jsem se snažila o zapojení vychovatelů do programu, občas jsem vytvořila 

skupinový program pro všechny děti ze zařízení. Zajímavé bylo sledovat proměny vztahů 

v kolektivu. Z vůdčích typů skupiny mladších dětí se vlivem starších chlapců stali zamlklí 

jedinci, kteří se před Dominikem vůbec neprojevovali. Jiní jedinci vyměnili své přátelství, aby 

se zavděčili starším dětem. Získané informace ze společných programů s dětmi byly jistě 

přínosné, především mi pomohly lépe pochopit měnící se vztahy mezi dětmi v případě mé 

nepřítomnosti v zařízení. 

3.2.5  Rodiny dětí 

Již bylo zmíněno, že chování dětí v DD je specifické a že je do velké míry ovlivněno zážitky a 

zkušeností z rodiny, což je hojně reflektováno i v odborné literatuře (Langmeier & Matějček, 

2011; Matoušek, 2003; Škoviera, 2007). Zkusme si navíc představit, že jsme pět dní v týdnu 

vedeni k určitému chování a vyžadují se od nás nejrůznější věci a poté jsme dva nebo tři dny 

v jiném prostředí, kde je k nám přistupováno zcela jinak a vyžadují se po nás jiné věci nebo se 

naopak od nás nevyžaduje nic. Myslím, že taková situace by byla nepochopitelná i pro 

dospělého jedince s vysokou mírou resilience, pro děti a dospívající je to velmi zmatečné. 

Prvními řádky jsem se snažila nastínit přesuny dětí mezi dětským domovem a domovem jejich 

biologických rodičů. Je jistě dobře, že většina dětí má rodiny, které si je berou na víkendový 

pobyt a snaží se s nimi strávit alespoň nějaký čas. Avšak je velmi těžké u těchto dětí posilovat 

žádoucí chování a rozvíjet sociální dovednosti, když většina z nich dorazí domů, kde se funguje 

dle jiných pravidel. Na atmosféře v kolektivu se zcela jistě podepisovaly veškeré prázdniny, na 

které se téměř všechny děti (s výjimkou Damiána) vracely do svých rodin. S těmito dětmi byla 

práce o dost náročnější a bylo komplikované téma rodiny citlivě ošetřit ve skupině. Změny 

v chování dětí byly znatelné i po krátkých víkendových návštěvách. Chování rodičů bylo 

neohleduplné, často docházelo ke konfliktům, děti se vracely rozladěné a musely si opět zvykat 

na režim dětského domova (Matoušek & Pazlarová, 2010). Negativně se to projevilo i při práci 

na skupině Stejné pocity sdílí i vychovatelé. 
V1: „Chování dětí lze ovlivnit velmi těžko, protože se vrací do rodin, a tam jsou rodiči nabádány, vidí 

doma zahálku, a tak je to nemotivuje být lepšími…Někdy máme pocit, že je naše práce k ničemu a 
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potřebujeme připomenout, že ta práce má smysl ale spíše v dlouhodobém horizontu. My jim můžeme jít 

nejlepším příkladem a říkat jim to tisíckrát, ale oni přijdou na víkend domu, kde se krade a je vše zase 

ztraceno.“ 

Jak již bylo popsáno výše, téma rodiny je pro děti v zařízení velmi zranitelné a bylo těžké ho 

uchopit v rámci našeho programu s dětmi. Při cílené práci s dětmi bylo nutné se vypořádat se 

dvěma aspekty rodinných vlivů. Prvním aspektem je nežádoucí vliv prostředí, ve kterém děti 

vyrůstaly a nebyly u nich dostatečně rozvíjené sociální dovednosti. Langmaier a Matějček 

(2011) hovoří o následcích citové deprivace, která často vede k významným a mnohdy trvalým 

změnám v prožívání jedince. Druhým aspektem je skutečnost, že i přes cílenou práci na rozvoji 

sociálních dovedností, děti při pobytech v domácím prostředí přebírají vzorce chování rodičů. 

Problémy řeší křikem, agresí, neboť je to u nich v rodině běžné. Po návratu do zařízení se musí 

vyrovnávat se vzniklými situacemi v domácím prostředí a znovu se adaptovat na jiné 

podmínky. 

3.2.6 Náročnost doby – pandemická situace 

Výzkum jsem začala v době Covidu 19 v listopadu roku 2020. Prvotním impulsem k práci 

s dětmi byla právě náročnost doby, kdy jsem chtěla dětem zpříjemnit a ozvláštnit dlouhé dny 

v zařízení. Zpočátku byla tato doba pro můj výzkum spíše výhodou, neboť jsem měla více času 

na vypracování aktivit pro děti, a i na častější setkání s dětmi. Později se ale začaly objevovat 

dopady této doby na chování dětí, ale i na fungování dětského domova. Z důvodu tíživé doby 

získal dětský domov několik grantů na léčebné pobyty pro děti. Jejich účel se zdál byt na první 

pohled přínosný, neboť si děti mohly jet odpočinou do lázní, seznámit se s novými dětmi, avšak 

mělo to i značné nevýhody. Jedinci odjeli i na tři týdny v kuse a každý měsíc odjížděl někdo 

další, což mělo velký vliv na práci ve skupině. Dětí zůstávalo v zařízení málo, vždy někdo 

přijel, pak se zase vrátil a bylo potřeba se systematickou prací začínat stále od začátku. Byla to 

velká zkouška mé flexibility, která mě však posílila větší vytrvalostí. 

3.2.7 Odchod dětí z domova 

V rámci dětského domova jsme s dětmi pracovali v uzavřené skupině, u které se nepočítalo 

s tím, že do ní přibude nový člen nebo skupinu někdo opustí. Domnívám se, že více 

pravděpodobná by byla situace, když by do dětského domova umístili nového člena, než že ze 

zařízení půjde někdo domů. Výjimečná situace však nastala v lednu 2022, kdy sourozenci 

Luboš, Leona, Patricie a Soňa přišli po Vánocích se zprávou, že si jejich rodiče zažádají o znovu 

svěření do péče. V tu chvíli ve mně vyvstaly dvě obavy. První byla, zdali rodiče opravdu 

zažádají, jak svým dětem slibují a jestli to soud schválí a druhou obavou bylo, jak moc to zahýbe 
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s kolektivem, jaký pocit z toho budou mít ostatní děti? Na děti tato skutečnost velmi zapůsobila. 

V tu ránu všichni byli naštvaní, že oni nejdou domů, měli vztek na své rodiče, vztek na personál 

a celé zařízení, a také se nevhodně chovali ke zmiňovaným sourozencům, kteří měli brzy 

domov opustit. Odchod dětí z domova je zároveň i velkým limitem mé práce, neboť 

v posledních dvou měsících mého zkoumání již nebylo možné s dětmi pracovat dle předešlého 

konceptu. Ve skupince bylo méně dětí, Tamara zde zůstala jako jediná dívka mezi samými 

chlapci, přičemž za takových podmínek dle Majzlanové (2004) není vhodné se skupinou 

pracovat. Nejhorší dopad to však mělo na prožívání ostatních jedinců, kteří v domově zůstali. 

Následkem náročné doby, a i tak mimořádnou událostí v zařízení bylo potřeba dětem 

poskytovat spíše individuální krizové intervence. S dětmi pracuji i nadále a věřím, že již brzy 

bude opět možné zaměřit se na práci se skupinou, i přesto, že bude nutné začít úplně od znovu. 
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4 Diskuse 

V rámci této kapitoly budou diskutovány závěry realizovaného výzkumného šetření s poznatky, 

které přináší odborná literatura v teoretické části diplomové práce. Prvotním záměrem 

zkoumání bylo odpovědět na otázku, zdali je vůbec možné s dětmi z dětského domova cíleně a 

systematicky pracovat na rozvoji sociálních dovedností. Pro vyhodnocení výzkumného šetření 

si opětovně pokládám hlavní výzkumnou otázku a další čtyři dílčí otázky. 

Na první dílčí otázku odpovídá celé výzkumné šetření, které je založeno na skupinové práci 

s dětmi, která probíhala po dobu více než jednoho roku a zaměřovala se na rozvoj sociálních 

dovedností, ve kterých děti v dětském domově selhávají. Zároveň nám na tuto otázku odpovídá 

i několik témat, která jsou rozpracována v druhé stupni analýzy dat. 

Odpověď na druhou a čtvrtou dílčí otázku nalezneme odpověď v druhé části výzkumného 

šetření. V této části byla rozpracována témata, která se ukázala být významná při systematické 

skupinové práci s dětmi a měla dopady na úspěšnost rozvoje sociálních dovedností. Veškeré 

poznatky jsou dále shrnuty v utvořené metodice, která obsahuje několik vypracovaných 

programů, které cílí na zjištěné obtíže v sociálních dovednostech dětí. Dále jsou zde 

zapracovány přínosné komentáře od psycholožek pracujících v dětských domovech, a také mé 

postřehy z aplikování těchto programů na setkáních s dětmi. Reflektování změn v chování u 

dětí, na které cílí třetí dílčí otázka, je podrobně rozpracováno v první části výzkumu, kde je 

uvedeno několik úryvků ze záznamů práce s dětmi. Vždy jsou zde uvedeny projevy dětí na 

počátku zkoumání a změny v jejich chování ke konci šetření.  

V následujících odstavcích se pokusím odpovědět na výše uvedené dílčí otázky, které jsem si 

kladla před započetím výzkumného šetření a prostřednictvím nichž budu prezentovat výsledky 

mého výzkumu. 

Je vůbec možné u skupiny realizovat specifický program na rozvoj sociálních dovedností? 

Realizovaný výzkum prokázal, že je možné se skupinou pracovat na cíleném rozvíjení 

sociálních dovedností, avšak je to ovlivněno hned několika aspekty. Velkou výhodou pro celý 

výzkumný proces byla skutečnost mé dlouhodobé spolupráce s tímto konkrétním dětským 

domovem, který nabídku systematické práce s dětmi ihned uvítal. Domnívám se, že 

komunikace se zařízeními, které neznám a oni neznají mě, by byla v tomto ohledu jednoznačně 

komplikovanější. Dalším aspektem byly významné negativní dopady covidové doby na 

prožívání jedinců, kvůli kterým bylo žádoucí začít s kolektivem dětského domova pracovat, 

podpořit vztahy mezi dětmi a věnovat se individuálním potřebám jedinců ve skupině. Program 

pro rozvoj sociálních dovedností musí být poutavý, abychom docílili kýžené spolupráce 
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s dětmi. Důležité také je dětem daný program dobře prezentovat a dostatečně vysvětlit cíle a 

průběh našich skupinových setkání. 

Programy rozvíjející sociální dovednosti u dětí se zabývalo již několik autorů, zejména ve 

Spojených státech. Zde můžeme narazit na vědecky ověřené programy jako je například „I Can 

Problem Solve“, „PATHS“ nebo „Al ́s Pals“ (Shure, 2001; Domitrovich et al., 2007; Bierman 

& Motamedi, 2015). Výše uvedené programy se zaměřují na rozvoj sociálních dovedností 

prostřednictvím her a diskusí ve skupině. Program „Al ́s Pals“ zkoumá rozvoj sociálních 

dovedností konkrétně u dětí vyrůstajících v rizikovém prostředí, čímž potvrzuje skutečnost, že 

je možné provést cílený program na rozvoj sociálních dovedností u této atypické skupiny dětí, 

které byl prováděn výzkum v rámci diplomové práce. 

I přesto, že výzkum autorů není prováděn přímo v prostředí dětského domova, pracuje však 

s dětmi, které vyrůstají v podobných podmínkách (domácí násilí, užívání návykových látek 

rodiči apod.) jako děti, které jsou následně umístěny do ústavní péče (Bierman & Motamedi, 

2015).  Při pátrání, zdali v České republice existuje organizace či služba, která by se zaměřovala 

na cílený rozvoj sociálních dovedností u dětí v dětských domovech, jsem objevila pouze jediný 

program s názvem SAMOfor. Autoři programu nahlíží na rozvoj sociálních dovedností u dětí 

jako možnou prevenci sociálně patologických jevů. Dle jejich názoru jsou děti žijící v dětském 

domově ohrožení jedinci, u kterých je potřeba rozvíjet podporu v sociálně-emocionální oblasti 

(Purková, 2008). 

Na základě dostupných zdrojů lze s jistotou říci, že je možné u skupiny dětí provést cílenou 

práci se zaměřením na rozvoj sociálních dovedností, což potvrzují i výsledky realizovaného 

výzkumu. Avšak domnívám se, že oblast rozvoje sociálních dovedností u atypické dětské 

skupiny není v České republice dostatečně rozpracována, tudíž by tato diplomová práce mohla 

být velmi přínosná pro další rozvoj podpůrné péče. 

Jak program vést a co do něj zařadit, aby byl dětmi přijat a byl pro ně přínosný? 

Dle literatury je skupinová práce s dětmi obecně velmi přínosným nástrojem, díky němuž 

dochází ke zlepšení komunikace, k získání korektivní zkušenosti s vrstevníky, ale také zde 

dochází ke zvědomení svého chování a možnosti vyzkoušet si chování nové (Langmeier a kol., 

2010; Oaklander, 2003). Aby děti mohly nerušeně rozvíjet své sociální dovednosti, je potřeba 

dbát na několik důležitých aspektů, které utváří pocit bezpečí ve skupině a zlepšují efektivitu 

cílených programů při práci s dětmi. 

Důležité je jistě prostředí, ve kterém bude daný program uskutečněn a také vymezení funkce a 

vlastnosti vedoucího (Kleinberg, 2012; Valenta, 2003). Jako nejdůležitější vlastnosti vedoucího 

skupiny se jeví jednoznačně flexibilita, tolerance, všímavost a zodpovědnost (Valenta, 2003, 
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Oaklander, 2003). Zmiňovaná flexibilita se v rámci výzkumného šetření diplomové práce zdála 

být jednou z nejdůležitějších. Vedoucí dětské skupiny musí být připraven na změny, které 

mohou nastat kdykoliv během setkání, neboť ne vždy námi pečlivě připravený program je 

možné ve skupině provést. V tomto ohledu může být další užitečnou vlastností vedoucího i 

tvořivost, kterou využije v případě, že není možné pracovat s dětmi tak, jak bylo předem 

naplánováno, ale jsme nuceni na místě vytvořit náhradní program. 

Tvorba kvalitního programu vyžaduje dostatečnou znalost skupiny, pro kterou je určen a dále 

také jednotnou strukturu. Jednotlivé aktivity musí odpovídat věku dětí a také jejich aktuálním 

potřebám. Důležité je si dopředu stanovit cíle, kterých chceme při práci s dětmi dosáhnout 

(Oaklander, 2003). V rámci výzkumu bylo provedeno několika měsíční pozorování dětí při 

volné činnosti, díky kterému bylo následně možné označit oslabené dovednosti děti v sociálních 

situacích a vytvořit aktivity, díky kterým budou děti tyto dovednosti rozvíjet. Za obecně platné 

při práci s dětmi se považuje za vhodné rozvíjet zejména oblasti sebepoznání a poznání 

druhých, sebehodnocení, řešení problémů a komunikace (Hadj Moussová, 2004; Valešová 

Malecová, 2012). Zjištěné oblasti v rámci výzkumného šetření téměř kopírují oblasti, na 

kterých se shodují autorky výše. 

Náplň programů by měla být dynamická, pro děti srozumitelná a zábavná. Potvrzuje to i 

Miovský a kol. (2015), kteří uvádí, že pouhým předáváním informací nedocílíme ke změnám 

postojů a chování jedince. Nutné je tedy zařadit do programu zážitkovou formu aktivit v rámci 

kterých si budou moci děti trénovat sociální dovednosti prostřednictvím interakcí s ostatními 

členy skupiny. Stejně tak tomu bylo i ve vytvořeném programu (Příloha 1), který je koncipován 

na základě aktivit a příběhů, které provází děti danými tématy.  

Výše zmiňovaná strukturovanost programu je také klíčová pro vytvoření bezpečného prostředí 

ve skupině, neboť děti díky tomu dobře ví, co bude následovat a na co se mohou připravit. 

V rámci zkoumání se jako nejvhodnější variantou ukázalo začínat úvodním kolečkem, ve 

kterém můžeme získat spoustu cenných informací o aktuálním dění v kolektivu. Následovat by 

měla hlavní aktivita dle zvoleného tématu a setkání by mělo být uzavřeno pomocí závěrečné 

reflexe. K té by se mělo přistupovat citlivě, neboť by tento cenný nástroj mohl i velmi ublížit 

(Hermochová,1994) Nezbytné je dále nastavení pravidel, kterých by dle Kratochvíla (2001) 

nemělo být více než pět. K nižšímu počtu pravidel se přiklání i výzkumná zjištění diplomové 

práce, neboť větší počet pravidel by nebyl pro děti zapamatovatelný a již by nebyly pro práci 

se skupinou tak efektivní. Diskutabilní je také vymezení času a frekvence setkání. Vytvořené 

programy jsou sestaveny pro setkání trvající maximálně 60 minut, což Reid a Kolvin (1993) 

uvádí jako vhodnou délku trvání práce s dětmi ve věkové kategorii 5-11 let. Některá setkání 
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s dětmi trvala pouze 40 minut, neboť z různých důvodů nebylo možné v práci pokračovat. 

Domnívám se však, že je nutné mít pro práci s dětmi vyhrazený dostatečně dlouhý čas, 

abychom v případě nutnosti (například potřeba důkladnější reflexe), měly i rezervu 

rozběhnutou práci dokončit. 

Je možné zaznamenat změnu ve sledovaných oblastech sociálního chování dětí, která by 

se dala vztáhnout k programu? 

Na možné změny v sociálním chování dětí ve sledovaných oblastech můžeme usuzovat na 

základě porovnání několika úryvků ve výzkumné části práce, a také z výpovědí zaměstnanců 

dětského domova. V oblasti sebepojetí a tolerance potvrzuje změnu fakt, že děti ke konci 

programu byly schopné všechny spolupracovat, což dříve nedokázaly. Dokládá to i skutečnost, 

že bylo možné u dětí provést vůbec nějaký program tak, aby dokázaly být spolu v jedné 

místnosti, sedět i vedle jedince, se kterými nemají tak dobré vztahy a v rámci aktivit dokázaly 

jeden druhému naslouchat. Díky tomu můžeme hovořit i o možných změnách v oblastech 

naslouchání a komunikace. Jak můžeme vidět hned v několika úryvcích ve výzkumné části, 

děti nebyly zvyklé vnímat názory druhých a nedokázaly spolu komunikovat bez vulgarismů a 

agresivních projevů. V této oblasti bylo možné pozorovat významné změny v chování na 

skupině, kdy děti samy vyžadovaly více prostoru k povídání a již dokázaly naslouchat druhým 

a slovně reagovat na jejich problémy. Potvrzuje to i sdělení paní vychovatelky, ve kterém 

popisuje změny v chování dětí v oblasti komunikace a naslouchání: V1: „Děti si rozhodně chtějí 

víc povídat. Já jsem hodně povídavá teta, ale některé děti o to neměly zájem nebo jako by to neuměly. 

Nikdo to s nimi doma asi nedělal. Tak teď najednou přijdou a zeptají se, jak se mám a jestli si nejdeme 

všichni povídat o tom, jak se máme nebo co se nám v životě děje.“  

V oblasti prožívání a zacházení se svými emocemi udělaly největší pokrok děti, u kterých tyto 

dovednosti téměř nebyly rozvinuty, měly s nimi největší obtíže. Jmenovitě to byli Luboš a 

Leona, kteří nedokázali regulovat své emoce. Časté u nich byly projevy slovní i fyzické agrese, 

vulgarismů a křiku. Změn u Luboše si všiml i personál zařízení: V1: „Luboš se teď líp ovládá, 

zkouší nějaké techniky, co jste si říkali na skupince a je vidět, že se jde nejdřív uklidnit sám do pokoje, 

když ho něco vytočí a už tolik neřve na ostatní.“ Změny v chování potvrzují i úryvky z výzkumného 

deníku, které popisují u dětí vypořádání se s jejich emocemi pomocí nacvičených technik. 

Ředitel dětského domova si povšiml změněného chování dětí zejména v oblasti spolupráce: 

„Také se mi zdá, že vztahy mezi dětmi jsou přátelštější a vstřícnější, mám z toho takový dojem.“ Bez 

spolupráce dětí by nebylo možné snad žádný z vytvořených programů dokončit. I v poslední 

sledované oblasti – řešení problémů, bylo možné sledovat určité změny v chování dětí. 

Nejoblíbenější technikou dětí se stala „Horká židle“ (viz Příloha 1), která byla hlavním 
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prostředkem k řešení konfliktů na skupině a problémů u jednotlivců. Skrze tuto techniku děti 

dokázaly naslouchat druhým, reagovat na jejich sdělení a pomoci jim navrhnout možná řešení 

daného problému. O efektivitě zmiňované techniky a změnách v jednání dětí hovoří i paní 

vychovatelka: „Taky je znát, že hodně konfliktů chtějí řešit jen s tebou na skupině až přijdeš, hodně 

mluví o té vaší „Horké židli“, že tam se jim to řeší líp.“  

Na základě výše uvedeného, je možné hovořit alespoň o malých změnách v chování dětí, 

kterého bylo docíleno pomocí připravených programů. Zaměstnanci dětského domova v této 

souvislosti zmiňují, že práce s dětmi je velmi náročná a ovlivňuje ji hned několik faktorů, které 

mohou komplikovat cílenou práci s dětmi. Dále dodávají, že změny v chování dětí se projeví 

až po nějaké době, možná až v dospělosti, neznamená to tedy, že by cílená práce s dětmi neměla 

smysl.  

Dle výzkumů popsaných v teoretické části práce (Bierman & Motamedi, 2015; Lane at al., 

2002; Purková, 2008) víme, že cílená práce s dětmi se zaměřením na rozvoj sociálních 

dovedností je možná. V rámci výzkumného šetření diplomové práce sice nebylo možné 

aplikovat programy i při práci s jinými skupinami a systematickou práci ovlivňovalo hned 

několik specifických faktorů, i tak ale můžeme na základě výše uvedeného usuzovat na alespoň 

minimální úspěšnost vytvořených programů. 

Jaké vnější faktory je nezbytné při práci brát v potaz, aby bylo možné práci s atypickou 

dětskou skupinou realizovat? 

V průběhu zkoumání se objevilo hned několik vnějších faktorů, které pozitivně či negativně 

ovlivnily systematickou práci s dětmi. Prvním tématem, které se zdá být důležité pro práci 

s dětmi je vedoucí skupiny. Dle výše uvedeného již víme, že důležitou vlastností vedoucího 

skupiny je flexibilita (Valenta, 2003). V klinické praxi se ukázalo, že není možné vždy zařadit 

dopředu vymyšlený program. Při práci s atypickou dětskou skupinou se jeví jako nutná 

schopnost improvizace a tvořivosti, neboť práce s těmito dětmi a reakce dětí jsou 

nevyzpytatelné. 

Vliv na práci s dětmi mohla mít také skutečnost, že nebylo možné skupinu sestavit dle určitých 

kritérií, které jsou uvedené v literatuře pro snazší práci s dětmi (Kleinberg, 2012; Langmeier a 

kol., 2010). V dětském domově, kde probíhal výzkum, nebylo možné děti rozřadit do více 

skupin zejména z důvodu nízkého počtu dětí v zařízení. Skupina byla z toho důvodu sestavena 

podle věku a rozumové vyspělosti dětí. Limitovaný vzorek dětí mohl ovlivnit efektivnost práce, 

neboť byly do jedné skupiny zařazeny děti s různými individuálními potřebami a v poměrně 

velkém věkovém rozmezí (6-11 let). 
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Průběh programů byl zajisté ovlivněn i specifiky sociálního chování u dětí vyrůstajících 

v ústavním zařízení. Dle výzkumů několika autorů (například Shulga a kol., 2016; Matějček & 

Langmeier, 2011) víme, že se u těchto dětí projevuje specifické chování – nedostatečně 

rozvinuté regulační schopnosti, emoční plochost nebo naopak intenzivní vztahování se k cizím 

osobám, agresivní chování, snížené intelektové schopnost atd. Specifické projevy dětí jistě 

ovlivnily práci ve skupině a tvorbu programů, neboť bylo nutné aktivity sestavit na konkrétní 

oslabené oblasti sociálních dovedností u těchto dětí. Každé z dětí má specifické individuální 

potřeby a potýká se s řadou psychických obtíží, z tohoto důvodu byla práce s dětmi náročnější 

na přípravu programu, flexibilitu a profesionalitu vedoucího skupiny. 

Dalším možným vlivem na práci ve skupině byly dvě sourozenecké skupiny. Dle autorů 

(Matoušek, 2003; Vocilka, 1999; Zezulová, 2012) výskyt sourozenců ve skupině má zajisté vliv 

na její dynamiku. Mezi sourozenci vzniká hierarchie dle délky pobytu, což můžeme pozorovat 

i mezi sourozenci ve sledované skupině. Dále popisují dva typy vztahování se v sourozenecké 

skupině – sourozenci, kteří se vzájemně chrání a oproti tomu sourozenci, kteří se naopak proti 

sobě vyhrazují. Popsané typy sourozenců odpovídají i rozdílnosti sourozeneckých skupin 

v konkrétním dětském domově. 

Do práce s dětmi zasahovali jistě i vychovatelé. V rámci výzkumného šetření jsem považovala 

za nutné nastavení spolupráce se zaměstnanci zařízení, neboť právě vychovatelé jsou v životě 

dětí nezastupitelní (což bylo výsledkem i mé bakalářské práce, kde jsem se zabývala vztahem 

mezi dětmi a vychovateli). Z tohoto důvodu se na práci s dětmi podepisovaly i personální 

změny mezi vychovateli, kdy děti snášely špatně odchod některých zaměstnanců. 

Patrný vliv na děti a jejich fungování ve skupině měly i starší děti z dětského domova, které 

nebyly zařazeny do zkoumané skupiny. Matějček (1999) hovoří o vztazích mezi staršími a 

mladšími dětmi v dětském domově, přičemž starší děti jsou většinou vzorem pro ty mladší a 

také o ně pečují. Vztahy mezi dětmi v dětském domově, kde byl proveden výzkum však tvrzení 

autora vyvrací. Většina starších dětí působila na mladší členy zařízení spíše negativně, 

vymezovaly se proti mladším dětem a manipulovaly s nimi. Výjimkou byl pouze Milan, který 

byl pro děti, zejména pro mladší chlapce, vzorem, tak jak popisuje Matějček (1999). 

Mimo prostředí dětského domova jsou děti významně ovlivňovány rodinným prostředím, kam 

se většina z nich pravidelně vrací. Zde bylo nutné se při práci s dětmi vypořádat hned s dvěma 

rodinnými vlivy. Prvním vlivem byly rané zážitky dětí, které měly významný vliv na psychiku 

a vývoj jedince (Matoušek, 2003; Škoviera, 2007). Druhým vlivem byly návraty dětí do rodin 

a s tím i spojené prožívání dětí, které bylo většinou při pobytu v domácím prostředí negativně 

ovlivněno (Matoušek & Pazlarová, 2010). 
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Posledními, ale ne méně významnými, vlivy se v průběhu šetření ukázaly být odchod dětí 

z domova a aktuální pandemická situace. Vlivem pandemické situace v posledních měsících 

výzkumného šetření vzniklo spoustu podpůrných opatření pro dětské domovy a děti tak 

odjížděly na léčebné pobyty a jiné aktivity. Odjezdy dětí v průběhu roku vždy zasáhly do dění 

ve skupině, neboť náhle chyběl člen – vůdce nebo ochranář apod., což zahýbalo s dynamikou 

skupiny. Po návratu dětí bylo téměř vždy nutné začít s prací od znovu – znovu upevnit vztahy 

mezi dětmi, nastavit důvěrné prostředí ve skupině apod. 

Nejvýznamnějším vlivem, který skupinu a cílený program ovlivnil, byl odchod sourozenecké 

skupiny ze zařízení zpět k rodině. Skupinu tato skutečnost ovlivnila hned ve dvou směrech. 

Zaprvé měl odchod dětí vliv na dynamiku ve skupině, neboť odešli její výrazní členové 

(Patricie, Luboš a Leona). Například Tamara ve skupině zůstala jako jediná dívka mezi chlapci 

a ztratila tak své jediné pevné přátelství mezi dětmi. Druhým ovlivňujícím faktorem je již 

několikrát zmiňované téma rodiny, jakožto pro děti velmi citlivé místo. U dětí před odchodem 

sourozenců se v chování výrazně projevoval vztek a závist. Naplánovaný program bylo nutné 

upozadit a v rámci setkání se věnovat spíše ošetřením emocí jednotlivých dětí, neboť se často 

objevovaly otázky „Proč oni jdou domů a my ne? Rodiče nás nemají rádi?“ Odchod dětí 

z domova považuji zároveň za velmi limitující vliv na mé výzkumné šetření, ve kterém za 

daných podmínek nebylo možné pokračovat, tak jak bylo naplánováno.  
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Závěr 

Diplomová práce na téma Práce s atypickou dětskou skupinou se zaměřením na rozvoj 

sociálních dovedností si kladla za cíl zjistit, zdali je možné u dětí v DD provést program se 

zaměřením na rozvoj sociálních dovedností. Dále bylo v rámci výzkumného šetření zkoumáno, 

jak program vytvořit a jaké techniky a metody použít, aby byla práce s dětmi efektivní. Na 

základě pozorování, kazuistik a rozhovorů s odborníky pracujícími v dětských domovech byly 

identifikovány oblasti sociálních dovedností, ve kterých tyto konkrétní děti nejvíce selhávají. 

Výstupem práce je soubor programů, které byly vytvořeny na základě identifikovaných obtíží 

v sociálních dovednostech dětí a byly aplikovány při práci s atypickou dětskou skupinou 

v konkrétním dětském domově.  

Závěry výzkumu nelze považovat za obecně platné, neboť i přes zdařilé provedení programů u 

zkoumané skupiny dětí, má diplomová práce své limity. Výzkum byl prováděn pouze v jednom 

konkrétním dětském domově a byl speciálně vytvořen na základě individuálních potřeb těchto 

dětí. Je tedy možné, že při zkoumání jiné skupiny dětí by byly identifikovány rozdílné oblasti 

sociálních dovedností. Avšak sledované oblasti v rámci diplomové práce do jisté míry kopírují 

oblasti, které jsou několika autory považovány za významné pro rozvoj dětí (Hadj Moussová, 

2004; Valešová Malecová, 2012). Za další možné limity práce lze považovat výše popsané 

faktory, které za dobu výzkumného šetření ovlivňovaly práci s dětmi. Je možné, že by dětský 

domov nebyl nakloněn spolupráci, pokud by současná doba nevyžadovala důkladnější 

psychologickou péči pro děti, dále je možné, že práce s jinou skupinou dětí by nebyla tak 

významně ovlivněna odchody zaměstnanců nebo klientů zařízení. 

Aby bylo možné výsledky výzkumného šetření ověřit a generalizovat, je potřeba aplikovat 

vytvořené programy i při práci s jinými atypickými skupinami a provést je u těchto skupin 

vícekrát. Opakované šetření v rámci diplomové práce nebylo možné provést z důvodu již tak 

časově náročného výzkumu, který probíhal více než jeden rok. Efektivnost vytvořených 

programů by mohla být ověřena v rámci jiné výzkumné práce, která by mohla dále rozpracovat 

nevyužitý potenciál této oblasti. V současné době je věnována pozornost pouze dětem, kteří 

z dětských domovů odcházejí, ale již není vytvořena žádná ucelená podpora pro děti z dětských 

domovů, které zde aktuálně žijí. Vedení dětských domovů v tomto ohledu hovoří o 

nedostatečně dostupné psychologické péči či péči jiných odborníků, kteří by mohli docházet do 

domovů pravidelně.   V této souvislosti by bylo možné vytvořený program dále rozpracovat a 

mohl by být určen pro vychovatele, kteří by s dětmi pracovali na rozvoji sociálních dovedností, 

které děti potřebují posílit dříve, než odejdou ze zařízení. Vychovatelé by samozřejmě museli 
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být supervizně vedeni, aby daný program nevyužívali pouze jako nástroj, ale dokázali s ním 

citlivě zacházet a reagovali by na aktuální potřeby dětí. Výše uvedené možné využití programů 

by bylo potřeba dále výzkumně rozšířit.  

Výsledky diplomové práce nemůžeme generalizovat na práci se všemi atypickými dětskými 

skupinami, přesto se domnívám, že práce přináší mnoho poznatků a technik, které lze 

modifikovat a využít při práci s kteroukoliv jinou dětskou skupinou. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 
 

Seznam použitých informačních zdrojů 

Odborná literatura: 

 
BELSKY, J., L.D. STEINBERG a P. DRAPER. Childhood experience, interpersonal 
development, and reproductive strategy: and evolutionary theory of socialization. Child 
development. 1991. 
 
BELZ, Horst a Marco SIEGRIST. Klíčové kompetence a jejich rozvíjení: východiska, metody, 
cvičení a hry. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-71784-79-6. 
 
BIERMAN, K.L. a M. MOTAMEDI. SEL Programs for Preschool Children. In J. A. Durlak, 
C. E. Domitrovich, R. P. Weissberg, & T. P. Gullotta (Eds.), Handbook of Social and Emotional 
Learning: Research and Practice[online]. 2015. New York: The Guilford Press. 
 
BOWLBY, J. (1973). Attachment and loss. Vol. 2: Separation: Anxiety & Anger. London: 
Hogarth Press.  
 
BOWLBY, J. Odloučení: kritické období raného vztahu mezi matkou a dítětem. Praha: Portál, 
2012. ISBN 978-80-262-0076-5. 

BRAUN, R. Dotazník B-4. Praha: AUDENDO, 1998. 

BREMS, Christiane. Dětská psychoterapie a poradenství: komplexní průvodce. Přeložil 
Barbara ULRICH. V Praze: Stanislav Juhaňák – Triton, 2018. ISBN isbn978-80-7553-510-8. 
 
CASPI, J. Sibling development: implications for mental health practitioners. 2011. New 
York: Springer Publishing Company. 
 
CASSIDY, J., & SHAVER, P. R. (2016). Handbook of attachment: theory, research, and 
clinical applications. 
 
ČÁP, Jan. Psychologie pro učitele. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-463-x. 
 
DOMITROVICH, C.E., R.C. CORTES a M.T. GREENBERG, 2007. Improving Young 
Children ́s Social and Emotional Competence: A Randomized Trial of the Preschool „PATHS“ 
Curriculum. The Journal of Primary Prevention [online]. [cit. 2022-04-18]. Dostupné z: 
doi:10.1007/s10935-007- 0081-0. 
 
FIALOVÁ, Ivana a Vladimír INDRA. Komunikační dovednosti: podpora vzdělanosti dětí v 
zařízeních institucionální péče. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2007. Ústavy. ISBN 
978-80-7368-399-3. 
 
GARDNER, H. Multiple Intelligences: The Theory in Practice. 1993. Basic Book, New York. 

GELDARD, K.; GELDARD, D. Dětská psychoterapie a poradenství. 1. vyd. Praha: Portál, 
2008. ISBN 978-80-7367-476-2.  

GILLERNOVÁ, Ilona a Lenka KREJČOVÁ. Sociální dovednosti ve škole. Praha: Grada, 2012. 
Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-247-3472-9. 



86 
 

 
GOLDFARB, W., 1945. Effects of psychological deprivation in infancy and subsequent 
stimulation. The American Journal of Psychiatry. Dostupné 
z:https://doi.org/10.1176/ajp.102.1.18. 
 
GOLDSTEIN, Arnold P. The prepare curriculum: Teaching prosocial competencies. Research 
Press, 1999. 

HADJ MOUSSOVÁ, Z. a kol. Intervence Pedagogicko-psychologické poradenství III. Praha: 
Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta, 2004. ISBN 80-7290-146-X.  

HAVLOVÁ, Lenka and Věra VOJTOVÁ. Problematika sourozeneckých vztahů u dětí v 
ústavní výchově (Relationships Between Siblings in Residential Institution). In VOJTOVÁ, V., 
ČERVENKA. K. et al. Intervence pro inkluzi. Intervention for Inclusion. 1st ed. Brno: 
Masarykova univerzita, 2013. p. 115-125. ISBN 978-80-210-6645-8. 
 
HERMOCHOVÁ, S. Hry pro život 1. Sociálně psychologické hry pro děti a mládež. Praha: 
Portál, 1994. ISBN 80-85282-79-8 31. 
 
HOSKOVCOVÁ, Simona. Psychická odolnost předškolního dítěte. Praha: Grada, 2006. 
Psyché (Grada). ISBN 80-247-1424-8. 
 
CHOBOTSKÁ, Tereza, 2017. Preventivní program Druhý krok a sebepojetí u dětí mladšího 
školního věku. Olomouc. Bakalářská práce. Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická 
fakulta. Vedoucí práce PhDr. Eleonora Smékalová, Ph.D. 
 
JEDLIČKA, Richard. Psychosociální vývoj dítěte a jeho poruchy z hlediska hlubinné 
psychologie: psychoanalytická propedeutika pro učitele. Praha: Univerzita Karlova, 2001. 
ISBN 80-7290-070-6. 
 
JOCHOVÁ, Kristýna. Rozvoj osobnosti dítěte v dětském domově se zaměřením na program 
rozvoje osobnosti. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2012 
 
KABÍČEK, Pavel, Ladislav CSÉMY a Jana HAMANOVÁ. Rizikové chování v dospívání a 
jeho vztah ke zdraví. Praha: Triton, 2014. ISBN 978-80-7387-793-4. 

KAŠČÁK, Ondrej. Škola ako rituálny priestor. Trnava: VEDA, 2010. ISBN 978-80-8082-360-
3.  

KAUFFMAN, James M. a Timothy J. LANDRUM. Characteristics of emotional and 
behavioral disorders of children and youth. Eleventh edition. New York, NY: Pearson, [2018]. 
ISBN 0134449908. 
 
KLEINBERG, J.L., 2012. The Willey-Blackwell Handbook of Group Psychotherapy [online]. 
New Jersey, Hoboken: John Wiley. Dostupné z: 
http://libgen.io/book/index.php?md5=E1C335DF6552E0849F1082109A6894C8 
 
KODÝM, Miloslav. Metody rozvoje sociálních dovedností. Praha: Univerzita Jana Amose 
Komenského, 2014. ISBN 978-80-7452-046-4. 
 



87 
 

KOLUCHOVÁ, Jarmila. Diagnostika a reparabilita psychické deprivace. Praha: Státní pedagogické 
nakladatelství, 1987, 139 s. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Paedagogica. Series 
monographica, 10. ISBN (Brož.). 
 
KOUKOLÍK, František a Jana DRTILOVÁ. Život s deprivanty. Praha: Galén, c2001. 
Makropulos. ISBN 80-7262-088-6. 
 
KRAMULOVÁ, Daniela. Týrání bez modřin. Rodina a škola. 2004, 51(1), 6-7. 
 
KRATOCHVÍL, Stanislav. Skupinová psychoterapie v praxi. 2. dopl. vyd. Praha: Galén, 
c2001. ISBN 80-7262-096-7. 
 
KRIVOŠÍKOVÁ, Mária. Úvod do ergoterapie. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-2699-1. 
 
KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Povídej - naslouchám. Praha: Návrat, 1993. ISBN 80-85495-18-x. 
 
LANE, K.L., F.M. GRESHAM a T.E. O’SHAUGHNESSY, 2002. Serving Students With or 
At-Risk for Emotional and Behavior Disorders: Future Challenges. Education and Treatment 
of Children, [online]. Dostupné z: www.jstor.org/stable/42899725 
 
LANGMEIER, Josef a Zdeněk MATĚJČEK. Psychická deprivace v dětství. Praha: Karolinum, 
2011. ISBN 978-80-246-1983-5. 

LANGMEIER, J.; BALCAR, K.; ŠPITZ, J. Dětská psychoterapie. 3. vyd. Praha: Portál, 2010. 
ISBN 978-80-7367-710-7.  

LANGMEIER, Josef a Dana KREJČÍŘOVÁ. Vývojová psychologie. Praha: Grada, 1998. 
Psyché (Grada). ISBN 807169195x. 

LEMEŠOVÁ, M. Psychologický pohľad na rituály ako súčasť práce v nízkoprahových 
programoch. In Cesty k múdrosti = Ways to wisdom. Bratislava : Stimul, 2011. ISBN 978-80-
8127-046-8. S. 341 - 346.  

LITTLE, H. a G. KONOPKA. Group therapy in a child guidance center. American Journal of 
Orthopsychiatry[online]. 1947. Dostupné z: 
http://web.b.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=11&sid=e3ac8833-71dc-4de3-a146- 
092e769073f0%40sessionmgr102&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=2 
013-40483-010&db=psyh 
 
MAJZLANOVÁ Katarína. Dramatoterapia v liečebnej pedagogike. 1. vyd. Bratislava: Iris, 
2004. ISBN 80-89018-65-3.  
 
MATĚJČEK, Zdeněk. Prvních 6 let ve vývoji a výchově dítěte: normy vývoje a vývojové milníky 
z pohledu psychologa: základní duševní potřeby dítěte: dítě a lidský svět. Praha: Grada, 2005. 
Pro rodiče. ISBN 80-247-0870-1. 
 
MATĚJČEK, Zdeněk. Náhradní rodinná péče: průvodce pro odborníky, osvojitele a pěstouny. 
Praha: Portál, 1999. ISBN 80-7178-304-8. 
 



88 
 

MATOUŠEK, Oldřich, ed. Dítě traumatizované v blízkých vztazích: manuál pro profesionály 
a rodiny. Praha: Portál, 2017. ISBN 978-80-262-1242-3. 
 
MATOUŠEK, Oldřich a Hana PAZLAROVÁ. Hodnocení ohroženého dítěte a rodiny v 
kontextu plánování péče. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-739-8. 
 
MATOUŠEK, Oldřich. Metody a řízení sociální práce. Vyd. 2. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-
80-7367-502-8. 
 
MATOUŠEK, Oldřich. Sociální služby: legislativa, ekonomika, plánování, hodnocení. Praha: 
Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-310-9. 
 
MATOUŠEK, Oldřich. Slovník sociální práce. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-549-0. 
 
MICHALOVÁ, Zdeňka. Edukace žáků s problémovým chováním, poruchami adaptace, 
poruchami chování a emocí. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2011. ISBN 978-80-
7372-719-2. 
 
MIKULÁŠTÍK, Milan. Sociální kompetence. 2008. Eurokódex. 
 
MIOVSKÝ, Michal, Lenka SKÁCELOVÁ, Jana ZAPLETALOVÁ, et al. Prevence rizikového 
chování ve školství. Druhé, přepracované a doplněné vydání. Praha: Klinika adiktologie 1. LF 
UK v Praze a VFN v Praze, 2015. ISBN 978-80-7422-392-1. 
 
OAKLANDER, Violet. Třinácté komnaty dětské duše: tvořivá dětská psychoterapie v duchu 
gestalt terapie. Dobříš: Drvoštěp, 2003. ISBN 80-903306-0-6. 
 
PAVLATOVÁ, Aneta, 2020. Vztah vychovatele a dítěte žijícího v dětském domově. Praha. 
Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Pefagogická fakulta, Katedra psychologie. Vedoucí 
práce PhDr. Hana Sotáková Ph.D. 
 
PURKOVÁ, Veronika, 2008. Sociální dovednosti dětí v dětských domovech. Praha. Diplomová 
práce. Univerzita Karlova, Pefagogická fakulta, Katedra psychologie. Vedoucí práce Jana 
Procházková. 
 
REID, S. a I. KOLVIN. Group psychotherapy for children and adolescents. Archives of 
Disease in Childhood[online]. 1993. Dostupné z: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1029470/pdf/archdisch00554-0072.pdf> 

ŘEZÁČ, Jaroslav. Sociální psychologie. Brno: Paido, 1998, 268 s. Edice pedagogické 
literatury. ISBN 80-859-3148-6. 

ŘÍČAN, Pavel a Dana KREJČÍŘOVÁ. Dětská klinická psychologie. 4., přeprac. a dopl. vyd. 
Praha: Grada, 2006. Psyché (Grada). ISBN 8024710498. 
 
SALINSKY, J. A very short introduction to Balint groups. The Balint Society [online]. 2009. 
Dostupné z: https://balint.co.uk/about/introduction/ 
 



89 
 

SCHULGA, T.I., D.D. SAVCHENKO a E.B. FILINKOVA. Psychological Characteristics of 
Adolescents Orphans with Different Experience of Living in a Family. International Journal 
of Enviromental & Science Education.[online]. [cit. 2022-04-18]. ISSN 1306-3065 
 
SHURE, M.B. I Can Problem Solve (ICPS): An Interpersonal Cognitive Problem Solving 
Program for Children. Residential Treatment For Children & Youth, [online]. 2001 [cit. 2022-
04-18]. Dostupné z: doi:10.1300/J007v18n03_02. 

SMÉKALOVÁ, E., PALOVÁ, K. (2016). Sociálně-emocionální učení na českých školách a 
preventivní program Druhý krok. Adiktologie, 16(3), 246-254. 

SPENCE, Susan H. Social Skills Training with Children and Young People: Theory, Evidence 
and Practice.: Child and Adolescent Mental Health [online]. London: ACAMH, 2003. 
Dostupné z: https://www.cs.cmu.edu/~smrobert/indep_summer/cam.pdf 
 
ŠKOVIERA, Albín. Dilemata náhradní výchovy: [teorie a praxe výchovné péče o děti v rodině 
a v dětských domovech]. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-318-5. 
 
ŠVEC, Vlastimil. Klíčové dovednosti ve vyučování a výcviku. Brno: Masarykova univerzita, 
1998. ISBN 80-210-1937-9. 
 
THOROVÁ, Kateřina. Vývojová psychologie: proměny lidské psychiky od početí po smrt. 
Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0714-6. 
 
VALENTA, Milan a Oldřich MÜLLER. Psychopedie: [teoretické základy a metodika]. Praha: 
Parta, 2003. ISBN 80-7320-039-2. 
 
VALEŠOVÁ MALECOVÁ, Barbara. Študijný materiál k predmetu Biblioterapie. 2012. 
 
VALIHOROVÁ, M. a J. PILKOVÁ. Školský psychológ a rozvíjanie emocionálnej inteligencie 
žiakov. Pedagogická revue [online]. 2017. Dostupné z: http://www.statpedu.sk/sk/publikacna-
cinnost/pedagogicka-revue 
 
VANĚK, David. Rozvoj prosociálního chování u žáků II. stupně základní školy v kontextu 
Etické výchovy [online]. Brno, 2011 [cit. 2022-04-15]. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/ifolm/. 
Disertační práce. Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií. Vedoucí práce Vladimír 
SMÉKAL. 
 
VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie I.: dětství a dospívání. Praha: Karolinum, 2005. 
ISBN 978-80-246-0956-0. 
 
VÁGNEROVÁ, Marie. Psychopatologie pro pomáhající profese / Marie Vágnerová. Vyd. 3., 
rozš. a přeprac. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-802-3. 
 
VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie: dětství, dospělost, stáří. Praha: Portál, 2000. 
ISBN 8071783080. 
 
VÁGNEROVÁ, Marie. Psychopatologie pro pomáhající profese: variabilita a patologie lidské 
psychiky. Praha: Portál, 1999. ISBN 80-7178-214-9. 
 



90 
 

VEČERKA, K., J. HOLAS, M. ŠTĚCHOVÁ a S. DIBLÍKOVÁ. Kriminologické 
charakteristiky dětí s nařízenou ústavní či ochrannou výchovou / Criminological Characteristics 
of Children with Court-Ordered Institutional and Protective Care. Sociologický Časopis / Czech 
Sociological Review [online]. 2001. Dostupné z: http://www.jstor.org/stable/41131602 
 
VOCILKA, Miroslav. Dětské domovy v České republice: (charakteristika jednotlivých 
dětských domovů). Praha: Aula, 1999. ISBN 80-902667-6-2. 
 
VOJTOVÁ, V. a M. PAVLOVSKÁ, 2013. Včasná intervence jako zdroj inkluzivních přístupů 
k dětem v riziku poruch chování: Early intervention as a resource ofinclusive approaches to 
children at-risk of behavioral disordes. Brno, Masarykova Univerzita. 
 
YOUNG, J.E., 2014. Early maladaptive schemas–revised. [online]. New York: NY: Cognitive 
Therapy Center of New York. 
 
ZEZULOVÁ, Dagmar. Pěstounská péče a adopce. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-
0065-9. 
 
 
 
Internetové zdroje: 

Bateau z.s [online]. Dostupné z: http://www.bateau.cz 
 
Child trends: I Can Problem Solve [online]. 2010. Dostupné z: 
https://www.childtrends.org/programs/i-can-problem-solve/. 
 
The second step [online]. Dostupné z: https://www.cfchildren.org/programs/social-emotional-
learning/ 
 
Metodika SAMOfor [online]. Dostupné z: 
http://www.projektrozvoj.cz/SAMOFOR_METODIKA.pdf 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 
 

 
 
Seznam příloh 

Příloha 1 – Metodika příběhů 
Příloha 2 – Kazuistiky dětí z DD 
Příloha 3 – Záznam z práce se skupinou v DD 
Příloha 4 – Rozhovory se zaměstnanci DD 
Příloha 5 – B3-DD 
 
 


