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zařízení a nabídnout vlastní úvahy o změnách v oblasti efektivity práce s klientkami.
Práce má dvě části – první, teoretickou, kde jednak specifikuji funkce diagnostického ústavu,
roli vychovatele, typ osobností klientek a zároveň přibližuji funkce rodiny, nevhodné výchovné styly v
rodině, osobnost a možnosti jejího rozvoje. Druhá část práce představuje výzkumnou sondu, ve které
se pokouším na bázi hypotéz ověřit první čtyři základní funkce DÚM, jak je popisuje zákon.
Klíčová slova (viz níže uvedená) jsou vždy podložena výkladem z odborné literatury. Součástí
práce jsou přílohy (dotazník určený klientkám ve věci výzkumné sondy, hlavní principy a činnosti
DÚM aj.) a bibliografie dle platných standardů. V souladu s morálním kodexem neuvádím osobní
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Author‘s note:
The principle theme of my thesis is an attempt at answering the question: To what extent does
the Institution for Adolescents at Hodkovičky, Prague, fulfil provisions of applicable legislation, and
whether the institution contributes to the development of the personalities of clients.
From my previous experience as a night carer in this institution, I attempt to appraise the
accomplishments and weaknesses of the institution, offering my opinions relating to potential changes
in the area of effectiveness of work with clients.
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the function of the institution, the role of the carer and types of client personality. At the same time it
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ÚVOD
„Když mě sem dali, zase jsem se na nenápadných místech řezala, už jsem to nevydržela.
Přešla jsem na B, předstírala jsem, že jsem v poho, ale po večerech jsem kolikrát brečela. Čím víc
jsem vás poznávala, tím víc se mi dělalo dobře. Vy jste mi dala zase chuť do života, když mi bude
nejhůř, tak si vzpomenu na vás a bude mi zase hřát u srdíčka. Až odtud jednou odejdu (už se mi ani
nechce kvůli vám), nikdy na vás nezapomenu. Pořád. Budu vám psát a dám vám moje telefonní číslo.
Mám vás moc ráda. Abych pravdu řekla, skoro jak moji mamču.“

„Né, nic nepotřebuju. Dejte mi pokoj! (…) Stejně tady odsud dneska zdrhnu a vy, ani nikdo
jinej, mi v tom nezabrání, je vám to jasný? Klidně – i kdybych tady měla někoho zmlátit nebo na vás
v noci zahrát divadlo, že mi je blbě a pak vás s holkama přepadnout, je mi to jedno. Znám tyhle
scénáře a vim, jak se vodsaď dostat. Dneska uteču a myslím to vážně. Nebudu tady jedinou noc!“

Oba slovní projevy, které zde uvádím, patří dívkám - klientkám diagnostického ústavu pro
mládež. Oba projevy jsou tak rozdílné a přitom ve svém důsledku si tak podobné. Emočně nabité.
Vycházející z dívek, které jsou nespokojené se situací, do níž se dostaly a jež je dovedla až do
zařízení, které jim má poskytnout komplexní odborné vyšetření a stanovit prognózu jejich dalších
kroků zatím mladého života.
Obsah Diplomové práce čerpám především z vlastních empirických poznatků, které jsem
získala v Diagnostickém ústavu pro mládež v Praze (dále jen DÚM) v období duben 2007 – prosinec
2008 v roli nočního vychovatele. Za dobu studií na Filozofické fakultě jsem vystřídala i jiná
zaměstnání pedagogického zaměření. Pokaždé, když jsem "pracovala" přímo s dítětem nebo
dospívajícím, byla pro mne tato situace úplně nová, zatím nepoznaná a v důsledku toho tedy přínosná.
Ať už se jednalo o zkušenosti příjemné (pocit dobře odvedené práce, když mě dítě v dětském domově,
kam jsem ho přicházela doučovat učivo ze základní školy, vítalo s úsměvem a slovy: "těšila jsem se na
vás.") nebo méně příjemné až zvláštní (např. střídající se postoje nepřijetí a ignorace s vřelou
náklonností a otevřeností u žáka 2. třídy, kde jsem nyní zaměstnána jako asistent pedagoga). Až
funkce nočního vychovatele v DÚM mi ukázala, co vše může práce pedagogického pracovníka na
rizikovém pracovišti obnášet.
Můžeme být vybaveni mnoha teoriemi, jak se v určitých situacích zachovat, přesto momenty,
kdy stojíme tváří v tvář někomu, kdo je nešťastný a k tomu ve stavu nepříčetnosti, jsou jedinečné a
někdy i nepříjemné. Moudré přísloví praví, že zkušenost je nepřenosná. V těchto případech, kdy jsem
zkušenosti nabývala prakticky během každé služby, protože stav klientek se v tomto zařízení mění ze
dne na den a tím i typy osobností klientek, se kterými jsem pracovala, tvrdím, že ani "prožité" nám
nedá návod, jak se v další - podobné situaci zachovat. Každý jsme jedinečný a nedokážeme-li dost
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často předvídat sami své reakce v krizové situaci, těžko budeme odhadovat, jak se v takové chvíli
zachová ten druhý (v mém případě klientka). Některé klientky DÚM se projevovaly ofenzivně a někdy
k okolí nebo k sobě samé i destruktivně. Jiné například vůbec nekomunikovaly a ve snaze držet se
stranou jakéhokoliv sociálního kontaktu, neopouštěly své pokoje, pokud nemusely. Z toho vyplývá, že
každá dívka se projevovala jinak. Každá si do tohoto ústavu přinesla odlišné zkušenosti a každá si také
od odborníků odnesla jiné znění diagnózy a prognózy.

Ve své práci se zaměřuji mj. na přístup vychovatele ke klientovi, na projevy chování klientek
během ústavní výchovy a na konkrétní situace, které jsem v ústavu zažila. Hlavní myšlenkou mé práce
a předmětem výzkumné sondy, jež se k ní pojí, je pokusit se zodpovědět, a to především na bázi reakcí
klientek, otázku: nakolik splňuje diagnostický ústav pro mládež funkce, které mu zákon ukládá.
V této souvislosti - takto položené otázky, se totiž domnívám, že v jejím kladném zodpovězení je
možno najít odpověď na to, zda v tomto zařízení dochází i k rozvoji osobnosti u klientek. Totiž
funkce, které má DÚM plnit, se ve svém působení dotýkají základních rovin osobnostního rozvoje
klientek a soulad těchto rovin lze tedy pokládat za podmínku vzniku tohoto procesu,
charakterizovaného také jako nejvyšší stupeň vývoje člověka.
V Diplomové práci analyzuji také problematiku kladů a záporů fungování zařízení a
předkládám čtenáři i vlastní koncepci východisek. Ve výzkumné sondě, která představuje druhou část
Diplomové práce, využívám metod dotazníku, obsahové analýzy dat, pozorování, rozhovorů a
informací zprostředkovaných dnes již od bývalých kolegyň – vychovatelek, se kterými jsem během
psaní byla v neustálém kontaktu. U témat, jakými jsou výchova, osobnost, poruchy chování aj., je
vždy uveden krátký odborný výklad. V pojmosloví zmiňuji i strach v práci, protože si myslím, že to je
téma, na které se v mnoha publikacích neprávem zapomíná a pro širokou veřejnost je dosud neznámé.
Každý živý tvor, který se ocitne v novém prostředí, kde platí jiná pravidla, kde nejsou známé
tváře a kde je "odříznut" od dosavadních zvyklostí, se začne v rámci obranného mechanismu nějak
projevovat. V případě DÚM, kde se jedná o dívky toho času procházející vývojovou etapou dospívání
a kde většina z nich má ve svém chování specifickou odlišnost od normy našeho sociálně kulturního
prostředí, je projev obranného mechanismu typický a lze po určitém čase vypozorovat společné znaky
těchto projevů chování. Některé z reakcí klientek považuji po svých zkušenostech za nebezpečné pro
okolí a pro vychovatele obzvlášť. Přesto se domnívám, že i v člověku agresivně se projevujícím,
kterého společnost považuje za nebezpečného pro okolí, je kus lidského dobra, které je třeba jen
probudit. Každý, kdo se profiluje v pomáhající profesi, mi jistě dá za pravdu, že udržet v bezpečí jak
klienta, tak sebe a najít pro oba společnou řeč, je nejednoduchý úkol. V důsledku toho se pak posunout
požadovaným směrem pro oba zúčastněné. A nezáleží na tom, je-li tento směr charakterizován
poskytnutím rady klientovi, povídáním si s ním, či "pouhým" přikyvováním na jeho vyprávění.
Zvláště pak, je-li klient emočně labilní a nevíme, čím nás ve svém širokém repertoáru reakcí překvapí,
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je nutno mít na paměti „princip poslání pomáhající profese“ a nenechat se strhnout vlastními emocemi
a předsudky.
První část Diplomové práce je koncipována do kapitol, jejichž obsah je čerpán předně
z autorových autentických prožitků z výkonů služeb, doplněných teoretickými poznatky z odborné
literatury. Druhou část představuje již zmíněná výzkumná sonda, která nese název:
"Nakolik splňuje DÚM funkce, které mu zákon ukládá?"

Vzhledem k respektu závaznosti mlčení vztahující se k výkonu práce v DÚM prohlašuji, že
jsem v textu nepoužila žádná konkrétní jména, ani informace umožňující odhalení konkrétních osob.
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I. ČÁST
1.

VYMEZENÍ NORMY
Problematika poruch chování u klientek DÚM je jedním z aspektů, se kterým odborníci v

tomto zařízení pracují při sestavování výchovně-vzdělávacích programů. Poruchy chování a s nimi se
často pojící delikventní projevy jsou naší majoritní společností vnímány negativně. Nebylo by tomu
tak, pokud bychom neznali určité hranice normy nebo pokud by tyto delikventní projevy chování naše
společnost tolerovala (byly by tedy v normě). V charakteristice klientek DÚM se zaměřuji především
na ty, které se svými projevy chování pohybují na hranici normy, a nebo ji už překročily. Je tedy na
místě tento pojem specifikovat blíže. Je však třeba mít na paměti, že hodnotící kritéria, jak si je každý
z nás vytváří v průběhu života, se mohou značně lišit.
Marie Vágnerová1 hranici normy charakterizuje jako pohyblivou, plynulou a bez definitivní
platnosti. Normalitu posuzuje podle mnoha kritérií v závislosti na okolnostech, které toto hodnocení
vyžadují. Vymezení normy je tak obtížné a nejednoznačné. Její hodnocení Vágnerová rozlišuje ve
třech následujících rovinách:
1) statistické pojetí normy - používá se zejména tehdy, lze-li hodnocení kvantifikovat, jeho
předností je relativní objektivnost a exaktnost,
2) funkční pojetí normy - klade se důraz na plnění požadavků a očekávání, bez ohledu na to,
jakým způsobem je jich dosaženo, nebere v úvahu další souvislosti a důsledky, jde o určité
zjednodušení pohledu, který je akceptován hlavně v různých institucích (toto vymezení normy
nerespektuje fakt, že určitý člověk sice dokáže plnit požadavky, které jsou na něj kladeny, ale zároveň
je může prožívat jako stresující a vnitřně trpět), dále je třeba si uvědomit, že možným rizikem
takového hodnotícího přístupu je zkreslení názoru na jedince a nerespektování všech složek jeho
osobnosti,
3) sociokulturní pojetí normy - závisí na komplexu norem a očekávání dané společnosti. Za
normální bývá považováno to, co odpovídá běžným představám o plnění určité sociální role nebo o
chování, které by bylo v dané situaci vhodné. Toto pojetí normality vyjadřuje vázanost společnosti na
hodnoty a normy střední a vyšší sociální vrstvy, zbytek společnosti je nemůže podstatněji ovlivnit.
Sociokulturní norma se odráží ve stereotypech postojů k odlišným lidem, jejichž chování bývá častěji
posuzováno jako nepřijatelné a abnormální. Je tak hodnoceno proto, že se vymyká běžnému
očekávání.
Při hodnocení normy obvykle vystupují do popředí tyto faktory: aktuální úroveň
poznání a stav vývoje jedince. Norma se vyvíjí v čase a nemá tedy definitivní platnost.
1

VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese: 4. rozš. vyd. Praha: Portál, 2008, s. 21-27. ISBN 978-807367-414-4.
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V úvodu jsem se zmínila, že v současné době pracuji jako asistent pedagoga ve 2. třídě
základní školy. To, co by nezávislý pozorovatel mohl označit za "zlobení" dítěte při hodině,
neposlušnost vůči učiteli anebo naopak časté absence ve škole, tzv. "jednodenní nevolnosti", je
mnohdy, jak jsem se přesvědčila, pouze typickou ukázkou disharmonie mezi aktuálním stupněm
vývoje CNS dítěte a jeho úrovní kognitivních funkcí. V žádném případě to nechci zjednodušovat,
protože roli zde hrají faktory, kterými jsou prostředí, výchova v rodině aj. Je ale potřeba si
uvědomovat tyto souvislosti a v roli učitele či vychovatele to platí dvojnásob. To znamená, hledat
příčiny chování dítěte, které se projevuje způsobem neúměrným k jeho věku, jakkoli odlišně od
ostatních vrstevníků a nehodnotit hned tyto projevy nebo dokonce samotné dítě jednoznačně
negativně.
Z toho, jak se liší určité hodnoty a normy různých skupin vyplývá i různá míra tolerance
agresivního chování. V některých společnostech je dokonce zdůrazňována hodnota násilného chování,
které je pak chápáno jako žádoucí. Tyto skupiny často reprezentují právě adolescenti, jejichž postoj k
agresi bývá extrémní. Nutno brát v potaz i aktuální situaci jedince, ve které se ocitne. Dostane-li se
člověk například do takové situace, ve které chybí pravidla a určitý řád, na který byl zvyklý, může se
na základě těchto okolností cítit tak zatížen, že se u něj vystupňuje tendence reagovat agresivněji než v
běžné situaci, na kterou je zvyklý. Na rozvoji agresivity se podílí, kromě nejranějších zdrojů, jakými
jsou rodina, škola, ale i dispozice, které si dítě na svět s sebou přináší, celkové společenské klima.
Domnívám se, že jednou z příčin vzrůstajícího jevu ve společnosti, hrubého násilí, které dnes páchají
už i děti na dětech či na svých rodičích a učitelích, je důsledek vlivu působení masmédií na děti a
mládež. Nyní si dovolím pár následujících slov k tomuto tématu.
Televize. Co se děje v hlavě dítěte, které sleduje obrazovku, v níž se lidé zabíjejí, v níž se
používají vulgarismy a pokleslá mluva a z níž nelze pocítit utrpení, ani bolest, kterou nám předkládá?
Těžko říci. Většina dětí do určitého věku nerozezná fantazii od reality, vývojová fáze jeho centrální
nervové soustavy to nedovolí. A tak si tvoří na základě vývojového stupně, na kterém se nachází,
zkušeností, které nabývá z interakcí z domova a ze školy, jakousi mapu chování lidí ve světě. Říčan,
Pithartová v publikaci Krotíme obrazovku2 upozorňují na sledování některých televizních pořadů a s
tím spojená možná rizika: "Podstata problému je především ve sledování násilí, pornografie a
v předstírané skutečnosti. Děti, které sledují obrazovku, kde je násilí, vraždy apod., jsou tímto lákány
k napodobování, kde si například zkoušejí šikanováním bezbranných spolužáků, co viděly v televizi.
Oslabuje se jejich schopnost soucitu a nebo je sledování těchto pořadů vede k přílišné bázlivosti a ke
vzniku zbabělého chování.“.
Je žádoucí si uvědomit, že děti se takto učí způsobu, jak uniknout před realitou, protože
v takových televizních pořadech se lidé nesetkávají s pravdou o světě a o sobě samých, žijí v jakémsi
kýči. Myslím, že nejvíce ohroženou skupinou je právě mládež, protože poznat syrovou realitu,
2

ŘÍČAN, P., PITHARTOVÁ, D. Krotíme obrazovku: jak vést děti k rozumnému užívání médií. Praha: Portál,
1995. ISBN 80-7178-084-7.

11

takovou, jaká skutečně je, je jedním z hlavních úkolů v dospívání. Mladí lidé se takto snadno mohou
připravit o fázi, kterou by si měli prožít, aby v budoucnu nenaráželi na překážky, které do skutečného
světa přirozeně patří.
Lidé se tedy projevují různým způsobem a na základě pozorování těchto projevů lze do určité
míry vyvodit, jak konkrétní situaci prožívají, jak ji hodnotí a jak o ní uvažují. Tento projev může
odpovídat našemu očekávání vyplývajícímu ze zkušeností, či přímo z normy našeho prostředí nebo mu
odpovídat nemusí, z nějakého důvodu může být úplně jiný. Odlišnost reagování se může projevit jen v
některých zátěžových a méně obvyklých situacích. Jak jsem se již zmínila, za běžných okolností se
člověk většinou nechová nijak nápadně, ale pokud se určitým způsobem změní podmínky, reaguje na
tuto změnu nestandardní interpretací a výkyvem v chování. Tato situace pro něj znamená něco jiného
než pro většinu ostatních, a proto reaguje odlišně. Je vcelku logické, že klientky, se kterými jsem
v práci přicházela do kontaktu, se mi v mnoha případech jevily v začátcích jejich pobytů v ústavu,
jinak, než dívky, které už v ústavu nějakou dobu prožily. Chovaly se nápadně oproti ostatním. Některé
se odlišovaly a dávaly okázale najevo, že se s žádnou skupinou dívek nesžijí a že se předem zříkají
veškerých práv a povinností, které pobyt v ústavu stanovuje. Změny v projevu chování jsem
zaregistrovala také v situacích, kdy se například dívky těšily na setkání se svými blízkými a ti se
v domluvenou dobu nedostavili nebo dotyčnou v domluvený čas telefonicky nezkontaktovali. Veškeré
tyto situace lze chápat jako nepříznivé a tudíž mající vliv na změny prožívání a potažmo chování u
těchto dívek. V takovém kontextu je ale třeba přihlédnout k celkové situaci dívky umístěné
v diagnostickém ústavu. Tedy k jejímu zdravotnímu stavu, a to po linii jak duševní, tak tělesné,
k sociální anamnéze a momentální situaci, ve které se dotyčná nachází. Chceme-li hodnotit jakýkoli
podivný projev, musíme vzít v úvahu osobnost jedince (poznat jeho vlastnosti, kompetence),
charakter prostředí, v němž žije a konečně situaci, v níž se takto projevuje.
K pochopení dynamiky vývoje různých psychických odchylek a poruch je třeba vědět, jaká je
příčina jejich vzniku, které faktory k jejich rozvoji přispívají, a co je naopak může ovlivnit
nežádoucím způsobem. Je tedy třeba studovat veškeré anamnézy klientek ústavu, zvláště, a to bývalo
v mém případě často, setkáváme-li se s dotyčnou osobou na svém oddělení prvně a o jejích projevech
chování zatím máme pouze zprostředkované informace od kolegů. Důležité je i odlišení projevů, které
sice mohou být rušivé a zatěžující, ale nelze je ještě považovat za poruchu. Často jde o vývojově
podmíněné výkyvy, které se objevují v určité fázi života a lze je, vzhledem k vyvolávající situaci,
hodnotit jako přiměřené.
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2. DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV PRO MLÁDEŽ
2.1. Charakteristika zařízení
Téměř dva roky jsem pracovala v DÚM3. Toto zařízení je postaveno na principu speciálně
pedagogické diagnostiky. Diagnostický ústav pro mládež je internátním výchovným zařízením,
které na podkladě kompletního vyšetření (speciálně pedagogického, psychologického, sociálního
a zdravotního) a stanovené výchovné prognózy provádí diferenciaci svěřenců. Zároveň zajišťuje
po zhruba dvouměsíčním pobytu jejich přemístění do dětského domova či speciálně výchovného
zařízení (výchovný ústav pro mládež, ústav s výchovně léčebným režimem, výchovný ústav a
oddělení pro nezletilé matky). Stěžejní principy činností DÚM a Střediska výchovné péče (dále jen
SVP), které působí v diagnostickém ústavu pro mládež, jsou uvedeny v základních dokumentech
tohoto zařízení v následujícím znění4:
I.

Zájem dítěte, jeho zdraví a bezpečnost, individuální laskavý přístup.

II.

Veškeré úsilí pracovníků je zaměřeno k plnění úkolů vyplývajících z cílů a poslání
zařízení.

III.

Základními závaznými dokumenty pro práci DÚM a SVP je Charta lidských práv a
Ústava ČR, Listina základních práv a svobod.

Odborní pracovníci (psycholog, speciální pedagog – etoped, sociální pracovník, lékař a
vychovatel) v průběhu adaptační fáze doporučí směr a reedukační přístup a sestaví základní
individuální plán, který je průběžně upravován a rozvíjen za aktivní spolupráce klientky. Do DÚM
jsou přijímány dívky ve věku 14 - 18 let, zásadně po dokončení povinné školní docházky na základě:
- předběžného opatření a žádosti oddělení péče o dítě,
- rozhodnutí soudu o ústavní nebo ochranné výchově,
- žádosti rodičů,
- vlastní žádosti nezletilé.
Po ukončení vstupního lékařského vyšetření je dívka zařazena na oddělení A, ve kterém setrvá
do splnění úkolů stanovených pro toto oddělení a úkolů stanovených v individuálním plánu, zásadně
však po dobu maladaptačních projevů chování. Návrh na přeřazení do dalších oddělení (B, C) podává
vedoucí oddělení na základě dosažení reedukačních5 cílů vymezených individuálním plánem a plnění
3

Diagnostický ústav pro mládež a Středisko výchovné péče, Praha 4, Na dlouhé mezi 19 - Hodkovičky, Středisko
výchovné péče + Nadace pro dívky v krizi a jejich mateřství (15–18 let); DÚ a SVP je příspěvkovou organizací, která je
zřizována MŠMT ČR. Statut organizace vyplývá ze zákona č. 109/2002 Sb.

4

viz 6. Přílohy - 6.5. Cíle a úkoly středisek

5

reedukace – tj. souhrn pedagogických postupů, jejichž cílem je resocializace reedukovaných osob; jedná se především o
odstranění porušených vztahů, což je základní předpoklad pro normalizaci sociální pozice jedince.
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požadavků pro dané oddělení. Přechod mezi odděleními je oboustranně prostupný. Projeví-li se
například v chování dívky hrubé porušení kázně, morálních principů apod., je toto posuzováno
zpravidla jako maladaptační recidiva, nesplnění cílů oddělení a následuje přeřazení do předchozího
oddělení. V závěru pobytu, který by neměl přesáhnout dobu 2 měsíců6, je změna orientace osobnosti
stabilizována, motivační struktura osobnosti posilována a jsou připravovány a zabezpečovány
perspektivní opatření a závěry. Každá z dívek je povinna řídit se denním režimem, tj. počínaje
budíčkem, ranní hygienou, úklidy pokojů, snídaní, dále využitím osobního volna, dopoledním
zaměstnáním (práce v komunitě nebo individuální program) atd., až po dodržení večerního klidu. Celý
systém pobytu je na základě postupů dívek do vyšších oddělení mírně zvolňován, co se týče
vychovatelova dohledu. Rozhodně to však neznamená, že dívky, které postoupily až do oddělení C,
mají volný režim. Uvolněnost spočívá v navýšení práv klientky. Například dívka má povolené častější
vycházky, samostatné propustky, jsou jí umožněny návštěvy rodinných příslušníků apod.

2.2. Vymezení základních funkcí
Zákon7 uvádí, že diagnostický ústav plní podle potřeb dítěte úkoly
a) diagnostické, spočívající ve vyšetření úrovně dítěte formou pedagogických a psychologických
činností,
b) vzdělávací, v jejichž rámci se zjišťuje úroveň dosažených znalostí a dovedností, stanovují a
realizují se specifické vzdělávací potřeby v zájmu rozvoje osobnosti dítěte přiměřeně jeho věku,
individuálním předpokladům a možnostem,
c) terapeutické, které prostřednictvím pedagogických a psychologických činností směřují k nápravě
poruch v sociálních vztazích a v chování dítěte,
d) výchovné a sociální, vztahující se k osobnosti dítěte, k jeho rodinné situaci a nezbytné sociálněprávní ochraně; podle potřeby zprostředkovává zdravotní vyšetření dítěte,
e) organizační, související s umísťováním dětí do zařízení v územním obvodu diagnostického ústavu
vymezeném ministerstvem, popřípadě i mimo územní obvod; spolupracuje s orgánem sociálně-právní
ochrany při přípravě jeho návrhu na nařízení předběžného opatření, které bude vykonáváno v
diagnostickém ústavu nebo na návrh diagnostického ústavu v jiném zařízení,
f) koordinační, směřující k prohloubení a sjednocení odborných postupů ostatních zařízení v rámci
6

Ne všechny dívky stráví v diagnostickém ústavu celé dva měsíce. Některé se vydají na útěk, jiné, které jsou umístěny
pouze záchytně, si převezme zkontaktovaný ústav nebo rodina, ze které utekly a byly policií nalezeny toulající se a
některé jsou na základě vyhotovené diagnózy převezeny do psychiatrické léčebny. Jejich doba pobytu je předurčena
mnoha veřejnoprávními faktory a velmi často klientky tzv. cirkulují. Setkala jsem se tedy s některými již vícekrát
(většinovým důvodem byl útěk klientky a po určitém čase její zpětné umístění do diagnostického ústavu policií, která ji
na základě legitimace při policejní kontrole přivezla).

7

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
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územního obvodu diagnostického ústavu, k ověřování jejich účelnosti a ke sjednocení součinnosti s
orgány státní správy a dalšími osobami, zabývajícími se péčí o děti.

Prvním cílem, o který se zařízení ve své koncepci opírá, je nabídnout klientům s rizikem či s
projevy poruch chování a negativních jevů v sociálním vývoji okamžitou všestranně preventivní péči a
speciálně pedagogickou pomoc a předcházet tak dalším výchovným poruchám a odstraňovat či
zmírňovat již vzniklé poruchy chování. Je nutné si uvědomit, že uvnitř DÚM se nelze vždy a za
každých okolností držet všech cílů a naplňovat je svým konáním. Vychovatel se snaží s klientkami
pracovat individuálně, ale vždy záleží na závažnosti diagnózy spojené s projevy těchto klientek, které
by ho mohly uvést v nebezpečí a na možnostech, které tento profesionál má. Ty jsou ovlivňovány
především: typem osobnosti a profesionálním stářím (mnohokrát jsem měla noční službu, kde mou
kolegyní byla nezaučená nastupující vychovatelka), počtem klientek, které má vychovatel ten den/noc
na starost a v neposlední řadě úrovní jeho odborné způsobilosti. Vzhledem k těmto skutečnostem, kdy
se za každé služby mění podmínky, lze s jistotou říci, že zmiňovaný cíl, uvedený v koncepci, nelze
naplnit do jeho úplného znění.
Ptám-li se po funkci diagnostického ústavu, myslím tím především to, jak se uvnitř zařízení s
dívkami pracuje, jak se jim personál věnuje a jaké jsou výsledky těchto činností. Netroufám si
hodnotit, jak svou práci odvádí psychologové, etopedové a speciální pedagogové ve věci
diagnostických posudků dívek, k tomu nejsem odborně kompetentní. Ale zaměřuji se na práci
vychovatelů, poněvadž jsem byla jedním z nich a vím, co tato role obnáší. Ze zkušeností plynoucích z
rozhovorů s dívkami a situací, kterým jsem byla vystavována na odděleních také vím, co dívky v
souvislosti s působením diagnostického ústavu, v němž trávily čas, nejvíce rmoutilo, ale i nejvíce
těšilo. Ano, znovu říkám těšilo. Často jsem totiž slýchávala, že dozvěděla-li se dotyčná klientka, že
bude převezena do DÚM v Hodkovičkách, byla ráda, poněvadž se proslýchalo, že jsou zde mírní
vychovatelé a příjemné prostředí. To je velmi dobrá zpráva a velmi motivující pro řadu zaměstnanců.
Nicméně se nabízí otázka, zda jsou takové pocity některých dívek, že jsou v DÚM ve srovnání s
jinými výchovnými zařízeními mírní vychovatelé v příjemném prostředí, opravdu to správné, čím na
ně má DÚM působit? Totiž, aby nedošlo k nedorozumění, nelze zaměňovat přehnanou benevolenci a
odloženou iniciativu některých vychovatelek za smysluplnou a cílevědomou pedagogickou působnost.
Hned upřesním na základě rozhovorů s klientkami a jejich následných citací: "dá se tam domluvit s
vychovatelkama, že si můžeš jít zakouřit v době vycházek, že se z nich dá krásně zdrhnout a moc tě
nikdo nebuzeruje. Hlavně, když víš, jak na to, se odtamtud dá zdrhnout.“(…) To až tak dobrá zpráva
není. Z mého pohledu je nutno se zaměřit na roli dívky (a vše, co se sní pojí), která se ocitne v tomto
zařízení. Po většinou totiž klientky přemýšlí o tom, jak co nejrychleji (přirozeně), tuto dobu pobytu
strávit, jak se vymanit z povinností, které se na ně v ústavu vztahují a jak se co nejrychleji vrátit do
prostředí, na které byly zvyklé. Budeme-li se snažit naslouchat potřebám těchto dívek, pomůže nám to
lépe porozumět jejich postojům a pochopíme, že i přístup vychovatele by měl mít určitá kritéria, která
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jsou v jistém smyslu neměnná. Být nekompromisní, nikoliv lhostejný k potřebám dívek a umět jim
naslouchat, to jsou základní priority vychovatele tohoto ústavu, chce-li mít přirozenou autoritu. A ta je
opravdu na místě. Chybí-li tato složka v působnosti vychovatele, těžko se s klientkami pracuje,
protože ony vycítí, mají-li takzvaně navrch.
Tématu ústavní péče se u nás podrobně věnoval Oldřich Matoušek ve stejnojmenné publikaci8.
Sociální ústavy dělí dle funkčnosti následovně:
Podpora a péče
- funkce je v popředí v zařízeních poskytujících náhradu za nefunkční nebo chybějící rodinu
(kojenecké ústavy, dětské domovy), v ústavech pro svobodné matky s dětmi, v zařízeních pro těžce
mentálně nebo fyzicky hendikepované lidi, v domovech pro bezdomovce, v domovech důchodců,
v utečeneckých táborech, v nově zaváděných ošetřovatelských ústavech apod.
Resocializace
- uplatňuje se v nemocnicích, léčebných a rehabilitačních ústavech, v zařízeních pro rizikovou
mládež, v zařízeních pro propuštěné vězně atp. Společným jmenovatelem je úsilí o změnu stavu;
předpokládá se, že klient opustí ústav v jiném stavu, než v jakém do něj přišel.
Omezení, vyloučení a represe
- typické pro věznice, v psychiatrických zařízeních s nedobrovolnými pobyty, ve sběrných
táborech pro uprchlíky apod.
Rekreace
- tato funkce převažuje v pobytových zařízeních, jakými jsou např. ozdravovny, lázně,
střediska vrcholového sportu aj.

2.3. Role nočního vychovatele
Má role, nesoucí oficiální název asistent pedagoga, spočívala v dohledu nad nočním klidem
klientek. Podle rozpisu služeb jsem měla na starosti buď oddělení B + C nebo pouze A. První nebo
druhou jmenovanou možnost pracovní náplně měla vždy pouze jedna kolegyně.
Noční službu vykonávají v ústavu pouze dvě vychovatelky. Mužská populace zde v tuto
dobu podle stanov být nesmí. Denní vychovatelé s klientkami pracují na bázi výchovněvzdělávacích činností (příprava do školy, procvičování učiva základní školy, různé tvůrčí
činnosti, práce v komunitě).
Noční vychovatelka působící na oddělení A má ve svém popisu práce: kdykoliv možný příjem
nové klientky od Městské policie nebo Policie ČR (z bezpečnostních důvodů asistuje vychovatelka na
oddělení B) a její uložení na izolační pokoj (zde má nově příchozí klientka k dispozici stůl a postel,
sociální zařízení včetně sprchy a jinak žádné vyhrazené místo na úložné prostory, protože všechny její
8

MATOUŠEK, O. Ústavní péče. Praha: Sociologické nakladatelství, 1995, s. 22. ISBN 80-85850-08-7.
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věci, mají u sebe po dobu diagnostiky vychovatelé). Dále má být schopna poskytovat telefonní
krizovou intervenci tomu, kdo do ústavu během noci za tímto účelem zavolá, protože, jak již bylo
uvedeno, zařízení funguje zároveň i jako středisko výchovné péče.
Sloužící noční vychovatelka na oddělení B má za úkol též dohled nad nočním klidem klientek
z oddělení C. Zde se jedná o dívky zadaptované, s uvolněnějším režimem, svým způsobem nejméně
náročné na dohled), být dívkám z oddělení B, stejně jako kolegyně z oddělení A, k dispozici jako
poradce, dohlížet nad jejich večerní a ranní režimovou činností a nad nočním klidem. Celému procesu,
kdy vychovatelky přijímají dívky do zařízení, jedná se o tzv. záchyt9, předchází telefonát s policisty
z oblasti, v níž se zadržená dívka pohybovala. Druhému případu přijetí dívky do ústavu čelí telefonát
kurátorky, která oznámí základní informace o dívce a datum jejího příjezdu, v takovém případě se
jedná o předběžné opatření, tedy nařízený pobyt soudem. Nutno zmínit, že existuje i třetí možnost, ale
už méně obvyklá a tou je přijetí dívky na vlastní žádost. Je-li dívce více jak 15 let a má ukončenou ZŠ,
je povinností ústavu ji přijmout.
Nelze zjednodušeně říci, zda je náročnější práce na oddělení A, kde je noční vychovatelka
vystavena nepřetržitému riziku ofenzivních projevů z řad nově příchozích dívek či adaptujících se
klientek. Nebo na odděleních B + C, kde by se měly vyskytovat dívky víceméně zadaptované, ale o to
více dobře připravené k potencionální realizaci plánovaného útěku. Ten si, bohužel, čas od času
vybere daň v podobě výhrůžky či fyzického napadení vychovatele tohoto oddělení. Obě oddělení
skýtají svá úskalí a každý, kdo se zde pohybuje v roli denního/nočního vychovatele, si musí dobře
uvědomovat, a to za každé situace, že pracuje s rizikovou mládeží (viz samostatná kapitola). Jedná se
převážně o mladistvé, kteří mají poruchy chování, či se u nich v průběhu pobytu diagnostikovala
například porucha osobnosti. V ústavu jsem se nejvíce setkávala s dívkami s delikventními projevy
chování.
V publikaci Mládež a delikvence10 uvádí Kroftová, Matoušek shrnutí, ve kterém popisují na
základě mnoha prokázaných studií, že osoby, které se chovají delikventně, dávají přednost
okamžitému uspokojení před uspokojením vzdáleným, to ve většině z nich souvisí s méně vyvinutým
komplexem chápání světa a se specifickou strukturou rozumových schopností, mají nižší schopnost
empatie (snadněji se cítí ohroženi, špatně si vykládají záměry druhých), mají nižší schopnost chápat
význam lidského chování a konflikty řeší méně konstruktivně, zkratovitěji a agresivně. Dále autoři
specifikují, že lidé, kteří se chovají delikventně, trpí vysokou impulzivitou, nízkou úzkostností a
malou závislostí na odměně. Společným znakem u mladistvých delikventů je nepřiměřené
sebehodnocení (self-concept). Většina těchto lidí mívá negativní sebehodnocení, sami sebe si neváží
nebo mají sebehodnocení naopak nerealisticky zvýšené. Vztah struktury osobnosti k delikventnímu
jednání vymezují následovně:

9

viz 6. Přílohy - 6. 6. Záchytné pracoviště

10

MATOUŠEK, O., KROFTOVÁ. Mládež a delikvence. Praha: Portál, 1998, s. 51-62. ISBN 80-7178-226-2.
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1)

chladná agresivita - k oběti nemají osobní vztah, dělají vše promyšleně, agresivita je
pro ně prostředkem k získání hodnoty (většinou finanční), pocházejí většinou z rodin
sociálně patologických, kde ve výchově selhal nebo chyběl otec.
Tuto agresivitu se podaří většinou lépe diagnostikovat, jedná se povětšinou o
psychopaty (osobnosti s asociální poruchou).

2)

afektivní, horká agrese - svůj čin obvykle neplánují, k oběti mají osobní vztah, čin
provází afekt zlosti nebo strachu, typickým následkem jsou mnohočetná zranění agrese někdy pokračuje i po usmrcení oběti.
Tato část populace s sebou nese nepředvídatelnost chování, často zkratovité, výbušné
projevy, které mohou mít za následek v horším případě až ublížení na zdraví.

Všechny dívky neměly v anamnéze uvedené delikventní projevy chování. V praxi jsem tu a
tam narazila na dívku - klientku, o kterou se „jen“ neměl kdo postarat a kde podmínky pro život
v rodině, kde žila, nebyly optimální. Ve většině případů se jednalo o situace, kde jeden z rodičů samoživitel nedokázal svou rodinu zaopatřit a nebo se sám projevoval delikventně a dítě bylo v
důsledku toho příslušným orgánem státu rodiči z péče odebráno.

"Práce s klientkami v tomto ústavu si vyžaduje speciální přístup, poněvadž klientky mají
speciální potřeby."

Byl by na omylu, kdo by si myslel, že klientky v noci spí a vychovatelky se zabývají pouze
administrativou nebo občasnou kontrolou pokojů klidně spících dívek. Práce s klientkami v tomto
ústavu si vyžaduje speciální přístup, poněvadž klientky mají speciální potřeby. V pedagogické
terminologii se jedná o dívky, které jsou obtížně vychovatelné.
Obtížná vychovatelnost dětí a mládeže, jejich delikvence a u některých i kriminalita jsou
determinovány vnitřními a vnějšími faktory osobnosti, jež na sebe neustále vzájemně působí. Obtížná
vychovatelnost, delikvence a kriminalita jsou pak důsledkem určitého typu konstelace a určitého
vzájemného působení těchto faktorů, které ovšem mají různý stupeň a směr působení a nepůsobí u
všech jedinců stejně intenzivně. Přesvědčila jsem se o tom, že právě v noci mívají klientky největší
emoční výkyvy. Typické byly psychosomatické potíže a mnoho jich mělo potřebu o svých problémech
mluvit. Nebylo neobvyklé, že se v mé kanceláři sešlo hned několik klientek za tímto účelem. Velmi
často ale nebyly předmětem rozhovoru „problémy“ dívky a jejich řešení, ale dívka sama, která má
potřebu být viděna a vyslyšena. Setkala jsem se také s rivalitou "být mým prvním vyslechnutým" nebo
alespoň tím, komu budu věnovat více pozornosti. Stávalo se, že klientky, které byly závislé na drogách
a ocitly se v diagnostickém ústavu, kde jim vnitřní podmínky nedovolují si drogu obstarat, propadly
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abstinenčním příznakům a nebyly-li včas zamedikamentovány lékařkou, nemohly v noci spát. Těmto
dívkám jsem zpravidla vždy po svém příchodu na pracoviště navrhla činnosti, které by je mohly
zabavit, a snažila jsem se jim dát najevo, že o jejich situaci vím a že jsem připravená je kdykoli během
noci vyslechnout, či je nechat za světla si u mě v kanceláři číst nebo například malovat. Ze zkušenosti
vím, že taková dívka, ponechána svému osudu, v tomto případě bolestem a nespavosti, ležela na
pokoji s ostatními klientkami, budila je svým chováním, ať už účelově nebo mimoděk a její
vystupňovaná agresivita se neměla kde ventilovat.
Bylo nemožné vyslechnout každou klientku během večera. Některé to pochopily a přišly
druhý den ráno nebo to jednoduše zaspaly. Jiné se cítily ukřivděné.

Neobvyklé nebylo ani

lamentování za použití vulgarismů. Každá klientka, se kterou jsem se v DÚM setkala, měla odlišné
problémy a vyžadovala tím pádem jiný individuální přístup. To není jednoduché, netrávíme-li v ústavu
každodenní či každonoční služby, abychom se s dívkami mohli blíže seznámit. S některými jsem se
setkala pouze párkrát do měsíce během mé služby.
K ulehčení navazování kontaktu slouží vychovateli na každém oddělení sociální a zdravotní
anamnézy klientek. Zde jsem si mohla vyhledat například důvody jejich umístění do DÚM a po
převzetí služby od denní kolegyně (podobně to funguje například v nemocnicích) si sestavit přibližný
obraz, o jaký typ klientky se jedná. Jak jsem se již zmínila, tato práce vyžaduje individuální přístup, je
důležité ze spisů informace čerpat, nikoliv s nimi nakládat jako s hotovou charakteristikou klientky.
Anamnézy sepisují lidé a jako v každé profesi může selhat lidský faktor, tak zde to platí dvojnásob.
Bohužel, setkala jsem se i s přístupy některých vychovatelů, kterým právě onen soupis pár řádků
v dokumentech stačil na to, aby s klientkou pak podle toho zacházeli.

Přístup vychovatele ke klientovi
Je třeba si uvědomit, že povaha "ústavní péče" usnadňuje zneužívání a znesnadňuje kontrolu.
Klient je do značné míry vydán všanc ústavnímu režimu a pro nezasvěceného, nezávislého mohou být
veškerá pravidla a jejich fungování dlouho nejasná. Personál má vždy mocenskou převahu a stává se
často, že je v pokušení ji zneužít. Zejména, jsou-li klienty děti, mladiství. Personál může mít dění v
ústavu natolik pod kontrolou, že se každá případná stížnost klienta může obrátit proti němu a vyvolat
sankci, pro niž se vždycky dá najít vhodná záminka.
Všude se dočítáme, jaký by měl vychovatel, pedagog, učitel být, ale realita bývá mnohdy jiná.
Proč je tomu tak? V první řadě je dobré si připustit, že lidé, jež mají být vzory a průvodci ve výchově
a vzdělávání jsou také jen lidé. Mají své radosti, svá trápení, všední i nevšední starosti, jako lidé
ostatní. Uvědomme si, že profese učitele, či vychovatele je permanentně vystavována nátlakům z
okolí. To jsou děti (dospívající), které je intenzivně vnímají a pro něž mají být přirozenou autoritou, to
jsou rodiče, kteří je sledují, jak svou práci zvládají a jestli je jejich dítě v dobrých rukou. Jsou to také
ostatní kolegové, kteří záměrně či nezáměrně sledují jejich počiny v práci i mimo ni a samozřejmě
jsou to instituce a popř. nadřízení, kterým tito pedagogičtí pracovníci pravidelně předkládají výsledky
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své práce. Právě služby lidem bývají nejčastějšími příčinami tzv. syndromu vyhoření, protože se
jedná o profese, ve kterých mají pracovníci časté kontakty s lidmi v obtížích. V praxi jsem se
setkala s kolegou, který svou práci z mého pohledu již nevykonával na optimální profesionální úrovni,
ale jako člověk, který nese své břemeno a práci bere jako nutné zlo. Ačkoli se jednalo o zkušeného
psychologa a kolegu, jehož si dodnes velmi vážím nejen pro jeho profesionální schopnosti, ale také
jako člověka ryzí povahy, odraz jeho práce měl, bohužel, neblahý vliv na klientky i personál ústavu.
Jeho projevy veskrze směřovaly k nářkům a bědování nad klientkami, nad pracovištěm, v němž
působil a nad údělem jeho pracovní pozice psychologa. S klientkami komunikoval pouze v
nejnutnějších případech a z jeho projevů byla cítit odtažitost a rezervovanost. Ocitl se v rolové distanci
a svou vnitřní prázdnotu a nechuť s tím jakkoli pracovat, šířil mezi ostatními zaměstnanci. Sám se po
čase rozhodl této profese zanechat. Dnes působí na jiném pracovišti, kde na něho nejsou kladeny
nároky jako na psychologa, nýbrž jako na řadového zaměstnance v roli vychovatele někdejšího ústavu
pro mládež.
Práce vychovatele v diagnostickém ústavu je velmi náročná, chce-li ji člověk vykonávat dle
nejlepšího vědomí a svědomí. Jako každá práce s sebou nese určitou zátěž a z ní vyplývající možná
rizika. Nicméně je to práce krásná - někoho nepřímo vedeme a někdo se pod našima rukama může
rozvíjet a osvojovat si hodnoty, které ve světě ztratil nebo doposud nenašel. V pozadí tedy existuje
jistá radost a dojetí jako satisfakce za dobře odvedenou práci. Kdo se vydá po dráze vychovatele,
pedagoga či učitele a upřímně ctí principy těchto profesí a také se jim snaží ve svých profesních
činech přibližovat, je na dobré cestě, jak svět dělat hezčím a kvalitnějším pro život nás všech. Je tedy
dobré si uvědomit, že tuto práci, chceme-li ji dělat dobře, musíme dělat pro jiné, nikoli pro sebe. Jsou
totiž mnozí, kteří hledají satisfakci v ukojení svých vlastních potřeb. Tito lidé pomáhají především
sobě a klienty de facto pouze využívají. To je, samozřejmě, nesprávná cesta a nikoli pro svět kolem
nás produktivní.
Vychovatel by tedy měl být specialistou v oblasti práce s lidmi, tzn. v procesu vzájemného
působení a formování jednoho člověka druhým člověkem. Dnešní vychovatel musí naplňovat rychle
se měnící požadavky společnosti a orientovat se v nových poznatcích vědy, kultury a techniky.
Díky těmto předpokladům pak může vyrůstat jeho profesionalita, podporovaná zdravým
sebevědomím a autoritou získanou u klientek, rodičů a kolegů. To, jak pojímá výchovu a jak
působí na děti či mladistvé, se promítá do jeho výchovného stylu. Proces je to složitý a hlavně
dlouhodobý - totiž celoživotní. Jen člověk bláhový může s jistotou tvrdit, že našel ten pravý výchovný
styl, který lze uplatnit na všech stejně a v tentýž čas. Práce vychovatele je ovlivňována mnoha faktory,
které mohou nováčkovi mařit jeho sny a ideály o této profesi. Doplňovat vzdělání a rozšiřovat své
kompetence v této oblasti a také věřit v cíl poslání a své přesvědčení si nenechat nikým vzít, to je
podstatné. Mnohokrát jsem v této práci narážela na pocity prázdnoty a zoufalství u kolegů. Důvody
byly různé - klientka svým chováním vzala vychovateli chuť cokoli dál podnikat, požadavky
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nadřízených se neslučovaly s plány vychovatele, jak vést skupinu klientek a jaký postoj k nim
zaujímat, strach z projevů některých klientek, zvláště v noční službě aj.

Slovní spojení "strach v práci" bych ráda osvětlila. Člověk, který nemá zkušenost s rolí
vychovatelky v DÚM v noční službě, těžko pochopí, co tyto pracovnice mnohdy prožívají a s čím
vším musí za své služby počítat. Učiním tedy nyní náhled i na pojem "strach."
Tento aspekt v profesi vychovatele v knihách o ústavní péči málokde najdeme. Proč? Proč se o
tomto tématu málo mluví? Dnešní svět, plný násilí a činů páchaných zástupci stále nižších věkových
kategorií se samozřejmě promítá i do hrubých a agresivních projevů těch, kteří se ocitají v detenčních
zařízeních.
Strach je vrozen každému člověku a k životu je nutný. Jeho formy jsou různé, můžeme mít
strach právě v situacích ohrožení, před rozhodováním s nadřízeným, z nejrůznějších živočichů, v
silničním provozu aj. Strach reálný vychází z reálného nebezpečí, například z autonehody. Existuje
pak ale také strach neurotický, totiž kdy faktory vyvolávající obavy jsou pro nezúčastněné velmi
těžko pochopitelné a skutečně nemají žádné opodstatnění. Příliš velký strach nás ochromuje a může
vést k vegetativním poruchám, jakými jsou například pocity napětí, zvýšené pocení, bolesti břicha.
Důležitým faktorem ovlivňujícím, jaký a z čeho v životě pociťujeme strach, je genetická dispozice
našich rodičů. Byl-li jeden z rodičů nebo dokonce oba velmi bojácným, je vysoká pravděpodobnost, že
i my, na základě této výbavy a potažmo výchovy, budeme v životě více bojácní než ostatní lidé.
Strach je především reakce, a ve vztahu vychovatel versus klient v DÚM, opodstatněná.
Myslím, že velkým mezníkem je prožití napadení vychovatele klientkou. Tato práce s sebou taková
rizika nese. Ke zvládání těchto situací má sloužit supervize, průběžná konzultace s kolegy a
nadřízenými a vlastní psychohygienické návyky. Z uvedených případových studií, které jsou v Příloze
textu si může čtenář udělat obrázek a třeba se zamyslet nad tím, jak by v krizové situaci zareagoval on
sám. Podotýkám ale, že reakce vychovatele, ať už je adekvátní a z vychovatelského hlediska ta
nejoptimálnější, nezaručuje ještě, že život vychovatele zůstane nepoznamenaným alespoň na čas.
Zažila jsem z pohledu zúčastněného pozorovatele napadení kolegyně klientkou. Nějaký čas po té mi
trvalo, než jsem začala znovu fungovat způsobem, jakým jsem v práci a ve svém životě byla zvyklá.
Strach jsem od té doby pociťovala velmi intenzivně.

2.4. Klientky
V této a následující kapitole přiblížím podstatnou část klientek, kterých se výchova v DÚM
týká. Již jsem se zmínila, že se jedná převážně o ty typy dívek, u kterých byla diagnostikována
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porucha chování projevující se v určité oblasti. Podle Marie Vágnerové11 lze poruchy chování
charakterizovat jako odchylku v oblasti socializace, kdy jedinec není schopen respektovat běžné
normy chování na úrovni odpovídající jeho věku, resp. úrovni jeho rozumových schopností.
Většina klientek DÚM spadá do kategorie tzv. rizikové mládeže (viz následující kapitola).
Tito mladí lidé bývají ohroženi obtížnými životními situacemi, ve kterých se nacházejí. Ohroženost se
týká především oblasti mravní.
Klientky mívají podobné osobnostní charakteristiky (horší obecnou inteligenci,
nezdrženlivost, explozivitu apod.) a vzhledem k charakteru kolektivu, v jakém se po dobu v
ústavu ocitají (stejné pohlaví a podobný věk), se velmi často dostávaly do konfliktů mezi sebou.
Jejich vzájemná každodenní (každonoční) interakce často jejich osobní problémy navyšovala. Mohu
konstatovat, že u mnohých lze hovořit o postoji k lidem povrchního charakteru. Nápadností v
charakteristice klientek diagnostického ústavu je psychická labilita. Ta se projevuje častými
emočními výkyvy a ovlivňuje ji mnoho faktorů, jedním z nich je i délka pobytu. Jinak se totiž
klientky v tomto zařízení chovají na začátku, v průběhu a na konci pobytu (viz 6. Přílohy - 6.7
Případové studie).

2.4.1. Riziková mládež
Tuto sociální skupinu mladých lidí blíže specifikují autoři Matoušek, Kodymová, Koláčková
v publikaci Sociální práce v praxi12. Uvádí, že riziková mládež se objevuje jako sociální problém
historicky až v novověku a na vzniku tohoto fenoménu se podílejí různé společenské změny
probíhající v západních společnostech v posledních dvou stoletích. Jako důvod uvádí především
slábnoucí systémy sociální kontroly, které tradičně ovlivňovaly ty sféry života, jež se dnes pokládají
za soukromé.
Možné příčiny dále specifikují. Prvním faktorem označují nízkou stabilitu rodiny, která mívá
za důsledek fakt, že mnoho dětí vyrůstá s jedním rodičem a jejich zážitek z rozvodu, případně
rozchodu rodičů je prokazatelně disponuje k těžkostem v psychickém a potažmo sociálním fungování,
a to na velmi dlouhou dobu. Zmiňují také, že socializace chlapců v současné společnosti jednostranně
zdůrazňuje „tvrdost“, díky čemuž se chlapec nenaučí rozeznávat svoje emoce a přiměřeně s nimi
zacházet.
Jako další možnou příčinu poukazují na obecně stoupající požadavky na vzdělání a
kvalifikaci. Autoři také upozorňují, že doba přípravy na povolání se prodlužuje a dítě je tak v této
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VÁGNEROVÁ, M.. Psychopatologie pro pomáhající profese, 4. rozš. vyd. Praha: Portál, 2008, s. 779-803. ISBN 97880-7367-414-4.
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MATOUŠEK, O., KODYMOVÁ, P., KOLÁČKOVÁ, J. Sociální práce v praxi: specifika různých cílových skupin a
práce s nimi. Praha: Portál, 2005, s. 267. ISBN 80-7367-002-X.
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dlouhé době v péči neosobních vzdělávacích institucí, jež vyvíjejí jednostranný tlak na výkon a často
se nezabývají osobnostním vývojem dítěte.
Je to i život ve městech, který může negativně působit na mládež. Jedná se především o více
příležitostí k rizikovému trávení volného času (herny, bary, diskotéky), kde si mohou mladí lidé bez
velkých překážek opatřit různé typy návykových látek.
Jako nezanedbatelný považují autoři i všudypřítomný vliv, který mají na děti a mládež již
zmiňovaná masová média, zejména televizní pořady spojující násilí a zábavu.
V závěru vymezení problematiky rizikové mládeže autoři podotýkají, že dítě je během
dlouhého období adolescentního moratoria odpojeno od sféry ekonomiky a trhu práce a až v momentě,
kdy vzdělávací dráhu končí, je náhle konfrontováno s požadavky „tvrdé reality“. Hodnota
nekvalifikované práce je na trhu práce tak nízká, že je mnohdy přitažlivější nepracovat a nechat se
podporovat sociálním státem a to může mít za následek nezaměstnanost mladých, která jim otvírá
prostor k aktivitám, jež mohou jiné lidi ohrožovat.
S těmito mladými lidmi, ohroženými mnoha životními situacemi, je třeba pracovat a
předcházet tak patologickým jevům v jejich chování. V ČR již existují organizace, které právě na této
bázi s dětmi a mladistvými pracují. Jedná se jak o neziskové organizace, tak i vzdělávací instituce
akreditované MŠMT k provádění vzdělávacích programů v oblasti prevence patologických jevů
(CEVAP).
Instituce a služby pracující s rizikovou mládeží v ČR13
Orgány sociálně-právní ochrany dětí
Mají na starosti především u vysoce ohrožených dětí jejich odkazování z problémových rodin
do ústavní péče.
Kurátor pro mládež
Kurátoři provádějí komplexní sociálně právní poradenství a sociální terapii v problémových
rodinách a s problémovými skupinami nebo jedinci. Vyhledávají děti, jejichž rodiče nebo jiné osoby
zodpovědné za jejich výchovu, neplní své povinnosti, nezabezpečují dostatečně péči o ně nebo jejich
výchovu či zdárný vývoj ohrožují, případně narušují. Působí tak, aby došlo k odstranění příčin
i důsledků takového chování dospělých osob.
Ve své činnosti se kurátoři zaměřují na sledování vývoje dětí a mladistvých s poruchami
chování, nad kterými byl stanoven dohled. V uvedených rodinách se provádí pravidelné návštěvy.
U problémových a nezvladatelných dětí podávají kurátoři soudu podnět k nařízení ústavní
výchovy a zprostředkovávají jejich umístění do diagnostických ústavů. Jsou povinni nejméně jednou
za šest měsíců navštěvovat děti, kterým byla nařízena ústavní výchova v zařízení a jsou v kontaktu
13

MATOUŠEK, O., KODYMOVÁ, P., KOLÁČKOVÁ, J. Sociální práce v praxi: specifika různých cílových skupin a
práce s nimi. Praha: Portál, 2005, s. 270-274. ISBN 80-7367-002-X.
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s rodiči nebo osobami odpovědnými za jejich výchovu za účelem odstranění důvodů, pro které bylo
dítě umístěno do ústavního zařízení. V případě, že pominuly důvody pro nařízení ústavní výchovy,
dávají soudu podněty na její zrušení. Po propuštění dětí nebo mladistvých z ústavní či ochranné
výchovy pečují o to, aby tyto osoby byly přijaty do škol, vhodných učebních oborů a zaměstnání.
V rámci této činnosti spolupracují se školami, úřady práce, zaměstnavateli apod.
Kurátoři pro děti a mládež pracují s rodinami, ve kterých žijí děti s poruchami chování a které
se dopustily trestného činu, rodičům poskytují pomoc.
V rámci přípravného řízení spolupracují s orgány Policie ČR. Následně se osobně zúčastňují
řízení u soudu v trestních věcech mladistvých. Kurátoři vypracovávají na žádost policie, soudů
a státního zastupitelství zprávy o výchovném prostředí nezletilých, jejich chování a stupni mravního
narušení.
V souladu se zněním zákona o přestupcích se zúčastňují přestupkového řízení, které je vedeno
proti mladistvým. V rámci činnosti komise pro sociálně-právní ochranu dětí připravují podklady pro
její jednání — vedení pohovoru s nezletilými nebo řízení o výchovných opatřeních komise. Jednání
komise se podle potřeby zúčastňují osobně.
Samozřejmostí je vzájemná spolupráce s obecními úřady, městskými úřady, zdravotnickými
zařízeními,

policií,

soudy,

státními

zastupitelstvími,

zaměstnavateli

nezletilých

a dalšími

zainteresovanými orgány a organizacemi.
Stejně jako terénní sociální pracovnice podávají kurátoři v případě ohrožení života nebo
příznivého vývoje dítěte návrh k soudu na nařízení předběžného opatření dle § 76a občanského
soudního řádu v platném znění. Pokud má pracovník podezření ze spáchání trestného činu na dítěti,
podává podněty k zahájení trestního stíhání příslušným orgánům (ohrožování mravní výchovy, týrání
dítěte, opuštění dítěte). V oblasti sociálně patologických jevů u dětí a mládeže analyzují ve svěřeném
územním obvodu situaci, podílí se na organizování a realizaci preventivních opatření směřujících proti
kriminalitě mládeže, alkoholismu a drogové závislosti.
Rovněž zabezpečují sociálně právní ochranu dětí a mladistvých v obecné rovině, uplatňují
garanci ochrany práv nezletilých dětí, zprostředkovávají odbornou specializovanou pomoc
jednotlivcům i rodinám.

Diagnostické a výchovné ústavy
Zařízení, ve kterých jsou děti a mladiství s nařízenou ústavní výchovou (v případech, kdy
selhává rodina a nebo jsou známky sociálního selhávání dítěte), případně s uloženou ochrannou
výchovou (kdy děti spáchaly čin, který nelze vzhledem k věku potrestat jinak, nebo mladiství ve věku
15-18 let spáchali čin, na nějž reagoval svým rozhodnutím soud).

Rada pro lidská práva vlády ČR
Má ve své kompetenci řešit práva dítěte.
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Nestátní domky na půl cesty
Slouží mladým lidem po odchodu z ústavu k resocializaci ve společnosti. V ústavních
zařízeních působí na svěřence řada deprivačních vlivů, poté obtížně hledají vlastní bydlení a
zaměstnání. Podobně slouží i tzv. Komunitní byty, tj. malé jednotky, ve kterých bydlí několik mladých
lidí s vychovateli.

Střediska výchovné péče
Nabízejí ambulantní programy pro rizikovou mládež a rodiny těchto mladých lidí.

Výchovný poradce a preventista sociálně patologických jevů
Funkce zřízené v základních a středních školách, jež vykonává jeden z učitelů navíc ke svým
standardním pedagogickým povinnostem.

Probační a mediační služby
Otvírá prostor pro odklony trestního řízení a alternativní sankce (obecně prospěšné práce).

2.5. Etopedie
Etopedie je speciální pedagogická disciplína, která se zabývá rozvojem, výchovou a
vzděláváním dětí, mládeže a dospělých, kteří mají poruchu chování. Hovoříme o obtížné
vychovatelnosti, která má příčinu sociální, výchovnou nebo je příčinou zanedbanost. Poruchy chování
souvisí s porušováním normy, kterou stanovuje daná společnost. V závažnějších případech jde o
nedodržování právních norem (srov. 1. Vymezení normy).
Kremličková, Novotná vymezují tuto disciplínu jako vědu14, která se zabývá poruchami
chování a situacemi s obtížně vychovatelnou, popř. sociálně a morálně narušenou mládeží. Jejím cílem
je udělat vše pro pozitivní změnu v chování jedince, případně pro porušení sociálně nepřijatelného
trendu v jeho chování.
Charakter poruch se pohybuje od obtíží zvládnutelných běžnými pedagogickými opatřeními
(příkladem může být žák s neomluvenou absencí, záškolák), až po vyřazení jedince z normálních
sociálních vztahů z důvodu nebezpečnosti (představitelem této skupiny může být klientka, která po
absolvování DÚM nastoupila do výchovného zařízení).
Mezi hlavní příčiny poruch chování řadí Kremličková, Novotná:
1) Poruchy sociálních vztahů
14

NOVOTNÁ, M., KREMLIČKOVÁ, M. Kapitoly ze speciální pedagogiky pro učitele : (setkání speciálně pedagogická,
sociálně pedagogická a pedagogicko-diagnostická). Praha: SPN, 1997, s. 43-61. ISBN 80-85937-60-3.
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Typická je narušená přirozená interakce u jedince a negativní modifikace vzorů chování,
nenaplnění potřeb člověka a z toho vyplývající hledání saturace mimo přirozené prostředí. V případě
nevhodného působení rodiny nemůže škola pozitivní řešení suplovat, může se pouze pokusit
minimalizovat následky. Sociálním faktorem pak jsou vrstevníci a širší společenské vztahy, ty
nabývají na významu v některých obdobích jako je například školní docházka, kdy u dítěte často
dochází k pocitům naplnění potřeb být emancipován, seberealizovat se, dítě se srovnává s vrstevníky.
Příkladem toho, jak je pro dospívající důležité přijetí vrstevnickou skupinou, může být vyznávání
druhu hudby a stylu oblékání té skupiny, se kterou se jedinec identifikuje. To, k jaké skupině se
jedinec hlásí, může dát vzniknout pozdějším konfliktům mezi vrstevníky - příslušníky určitých skupin,
jak jsem zaznamenávala během služeb.

2) Poruchy tělesného nebo psychického vývoje, případně následky nemoci
U některých chorob jsou poruchy chování přímo součástí obrazu nemoci (mentální retardace a
mozkové obrny); vliv mohou mít i poruchy vnímání, nemoci nervové soustavy, poškození hybnosti a
funkčnosti pohybového aparátu. Zastoupení klientek s touto charakteristikou bývá v DÚM minimální,
ale není výjimkou.

3) Poruchy se sociálním základem
Jsou rozlišeny podle projevů jedince na poruchy chování disociálního rázu (zlozvyky,
vzdorovitost, lež, krádeže, záškoláctví, útěky), poruchy chování asociálního rázu (negativismus,
závislostní chování, závislost – toxikomanie, narkomanie, klasifikace drog, alkoholismus, kofeinismus
a nikotinismus, patologické hráčství, závislosti na psychických kultech a sektách, sebepoškozování,
sebevražda, sexuální deviace) a poruchy chování antisociálního rázu (delikvence). V podstatě
všechny jmenované projevy poruch se sociálním základem lze přiřadit ke většině typů osobností
klientek DÚM.

2.6. Návrhy na změnu
Některé nedostatky ve funkcích diagnostického ústavu, které mají nepochybně vliv na utváření
osobnosti u dospívajících klientek, bych řešila následující intervencí:
1.

u zaměstnanců:
a) začít s prevencí u zaměstnanců - v prevenci se obvykle rozlišují tři úrovně – primární,

sekundární a terciární. Na mysli mám především prevenci primární a v tomto případě intervenci před
vznikem delikventního chování u mladistvých na bázi výběru zaměstnanců na pracovní místa
vychovatelů. Tedy, zpřísnit podmínky pro přijetí nového vychovatele v podobě širokooblastních
zaměřených testů a pohovorů jednotlivých uchazečů. Pečlivě si všímat nového kolegy po dobu
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zkušební doby, znát podrobně jeho psychologický profil, vědět o všech předešlých pracovních
místech, na kterých působil. Znát jeho sociální a zdravotní anamnézu. Požadovat k nahlédnutí
záznamy z výsledků docházek do veškerých vzdělávacích institucí a školení.
V diagnostickém ústavu jsem poznala některé kvalifikované a svou prací nadšené odborníky.
Co se domnívám, že je nepříznivé pro chod ústavu, byla neodbornost zaměstnanců, kteří s dívkami
trávili mnohdy delší čas, než tito profesionálové. Byly to zejména vychovatelky, které studovaly VŠ a
do zaměstnání docházely především za účelem praxe. Tyto vychovatelky (mužská populace je
v ústavu zastoupena jen malým procentem) neměly dostatek zkušeností a často ani schopností, aby si v
neobvyklých situacích, které ústav přináší velmi často, poradily. Ani já, jakožto student na praxi a za
účelem výdělku, si nemyslím, že bych byla kompetentním zaměstnancem v roli, kterou jsem
zastupovala. Diagnostický ústav tvoří především personál. Může mít sebelepší materiální výbavu v
podobě venkovního hřiště či pomůcek k dramatické výchově, ale jádro podstaty tvoří lidé, kteří s
klientkami pracují,
b) zajistit pravidelné supervize - jak pravidelné, tak i krizové. Jsem přesvědčena, že v
diagnostickém ústavu by měla být nejen interní supervize, ale také externí. Protože se po čase může
náhled vychovatelů na situace uvnitř ústavu "stočit" do rutiny a neobjektivity. V podobných
zařízeních, kde se pracuje s lidmi, je nutností těmto zaměstnancům dávat možnosti využívat
konzultace s odborníky a s kolegy. To je velice důležité pro efektivitu práce v oblasti pomáhajících
profesí (v DÚM, kde jsem pracovala, fungovala tzv. porada, a to pouze jednou do měsíce, což
hodnotím jako chabou podporu zaměstnanců),
c) pravidelně školit zaměstnance, a to především na poli psychologie (s apelem na
psychohygienu a s dovedností pracovat se "strachem v práci"), pedagogiky, zdravotnictví, krizové
intervence, ale i například v oblasti rodinného a trestního práva. Docílit toho, aby každý, kdo je v
kontaktu s klientkami, měl osvojené základní dovednosti v kurzu první pomoci a sebeobrany.
Záměrem návrhů, které zde uvádím, není upozornit na možnost, jak zařídit ústav prestižnější a třeba v
očích okolí i přitažlivější, ale jak zajistit bezpečí zaměstnanců, klientek a zefektivnit čas, který tam obě
skupiny tráví,
d) zaměstnat muže - vychovatele, aby byl tým pracovníků v DÚM zpola zastoupen mužskou
populací,
e) zavést pravidlo, aby při každé noční službě sloužili minimálně tři vychovatelé a z toho
jeden byl muž.

Pro průběžný přehled o zaměstnancích a klientkách bych minimálně dvakrát do měsíce
použila anonymní zjišťovací metodu, kde by se jak zaměstnanci, tak i klientky vyjadřovali na předem
připravený formulář k hodnocení současného stavu funkcí ústavu s případnými návrhy na řešení s
uvedenou kolonkou na připomínky.
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2. u klientek:
a) zajistit pravidelnou asistenci klientek v kuchyni - přípravou jídel pro ostatní s možností
realizace vlastní fantazie. Dívky by se naučily nejen konkrétní přípravu jídel, ale dokázaly by i
zorganizovat čas a promyslet například, kolik bude potřeba potravin pro momentální počet strávníků,
plánovat, vymýšlet, co se bude vařit apod.,
b) zapojit klientky do práce na zahradě - květinovou výzdobou, pěstováním určitých plodin,
celkovou údržbou. Efektivitu této práce spatřuji v rozvoji schopnosti opečovávání a tvůrčí činnosti,
c) probudit vztah ke zvířatům péčí o ně - opatřením zvířete do ústavu (např. psa, králíky
nebo kozu) by se u klientek napomohlo k rozvoji schopností empatie, altruismu a zodpovědnosti,
d) praktikovat s klientkami samostatné semináře a besedy na téma "jak nakládat se svým
volným časem" - naučit klientky znát dostupné možnosti, jak trávit volný čas. Nechat je vyjadřovat se
k tomuto tématu. Pracovat na situacích, do kterých se klientky po návratu pravděpodobně dostanou,
připravovat je na ně a "rozebírat" možnosti trávení volného času v prostředí, do kterého se klientka
vrátí či, které pro ni bude úplně nové.

3. ve společnosti:
pracovat na větší institucionální propojenosti všech zúčastněných pracovníků, tj. mezi
školami, dětskými domovy, výchovnými zařízeními apod. Jedná se o vzájemnou kooperaci,
komunikaci a koordinaci postupů mezi jednotlivými středisky spadajícími do resortu MŠMT, ale i
nespadající (pedagogicko-psychologické poradny, soudy, odbory sociálních věcí aj.).
Velmi jsem ocenila alternativu, jak trávily dívky volný čas v ústavu. Vychovatelé s nimi
chodili do divadel a jezdili s nimi na výlety do přírody, někdy se šli koupat, jindy na túru. Mnohé z
dívek se také často podílely na tvorbě vlastních divadelních představení a zúčastňovaly se tanečních
tréninků pod vedením vychovatele, který se tanci věnoval profesionálně. Pohybový prvek má velkou
úlohu, jak dívky zabavit a zároveň v nich uvolnit napětí a přimět je k rozvoji tvůrčích schopností.
Co se budovy a prostoru DÚM týká, jednoduchý přístup k otevření okna a nepříliš velká výška
pro potencionální seskok klientky stále, ač některé i gravidní, láká a hojně tohoto způsobu útěku také
využívají. Byla bych pro, dát do oken mříže, nebo je uzpůsobit tak, aby z nich dívky nemohly utíkat.
Úraz zlomené nohy nebo vyvrtnutého kotníku a materiální škody z důvodu manévrování s okenicemi,
zde nejsou neobvyklé.
Oldřich Matoušek15, hodnotí současný stav ústavů v ČR následovně:
Nejlepší alternativou k ústavní péči o děti jsou bezpochyby adopce a pěstounská péče v náhradní rodině. I při volbě
této varianty se nelze obejít bez delšího pobytu dítěte v ústavu. Stane-li se, že dítě přijde o rodiče nebo že orgán sociální péče
zjistí, že je dítě týráno a nepomáhají terapeutické postupy navržené rodičům, je třeba učinit nějaké záchranné opatření ihned.
Při uvažované adopci chrání zákon práva vlastních rodičů dítěte do té míry, že jako důkaz zájmu postačuje zcela formální
projev typu poslaného pohledu či vánočního dárku. Dítě tak může na léta uváznout v ústavu, i když je k dispozici mnoho

15

MATOUŠEK, O. Ústavní péče. Praha: Sociologické nakladatelství, 1995, s. 64. ISBN 80-85850-08-7.
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náhradních rodin, které by si je rády vzaly do péče. Tato situace u nás trvá beze změny desítky let, příslušné legislativní
změny se zatím nacházejí ve stádiu návrhů.

Shrnutí
Chápat normu můžeme statisticky, funkčně nebo sociokulturně. Říci jednoznačně, co je
norma, není možné, protože hranice mezi normou a abnormalitou je plynulá, vyvíjející se v čase a
závisí na mnoha faktorech (aktuální úroveň dané společnosti).
Diagnostický ústav pro mládež je výchovně-vzdělávací instituce spadající pod rezort MŠMT.
Zařízení je postaveno na principu speciálně pedagogické diagnostiky. V ústavu pracují odborní
pracovníci (psycholog, speciální pedagog – etoped, sociální pracovník, lékař a vychovatel), kteří v
průběhu adaptační fáze klienta doporučí směr a reedukační přístup a sestaví základní individuální plán,
který je průběžně upravován a rozvíjen za klientovy aktivní spolupráce. Do DÚM v Praze v
Hodkovičkách jsou přijímány dívky ve věku 14 - 18 let, po dokončení povinné školní docházky, na
základě předběžného opatření, žádosti oddělení sociálně-právní ochrany dítěte, rozhodnutí soudu o
ústavní nebo ochranné výchově, žádosti rodičů či vlastní žádosti nezletilé. Hlavními funkcemi DÚM
jsou funkce diagnostická, vzdělávací, terapeutická, výchovná a sociální, organizační a koordinační.
Role denního vychovatele spočívá v práci s klientkami v rámci výchovně-vzdělávacího procesu,
nočního pak v dohledu nad nočním klidem těchto klientek. Všichni vychovatelé působící na oddělení
příjmů (oddělení A) mají za povinnost přijímat nové klientky a poskytovat telefonní krizovou
intervenci. Klientkami jsou ve valné většině dívky s diagnostikovanými poruchami chování, tedy
dívky, které nejsou schopny respektovat běžné normy chování.
Vážný sociální problém v dnešní době představuje tzv. riziková mládež, která vzniká v
důsledku slábnoucí sociální kontroly. Instituce a služby, které pracují s rizikovou mládeží v ČR jsou
orgány sociálně-právní ochrany dítěte, kurátor pro mládež, diagnostické a výchovné ústavy, Rada pro
lidská práva vlády ČR, nestátní domky na půl cesty, střediska výchovné péče, výchovný poradce a
preventista sociálně patologických jevů a probační a mediační služby.
Speciální pedagogická disciplína, která se zabývá rozvojem, výchovou a vzděláváním dětí,
mládeže a dospělých, kteří mají poruchu chování, se nazývá etopedie. Mezi hlavní příčiny vzniku
poruch chování řadíme poruchy sociálních vztahů a poruchy tělesného nebo psychického vývoje,
případně následky nemoci. Rozlišujeme poruchy se sociálním základem dělící se dle projevů na
poruchy chování disociálního, asociálního a antisociálního rázu.
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3. RODINA
Rodinou vše začíná a lze ji považovat za jednoho z hlavních činitelů ve věci formování
osobnosti dítěte. V podstatě každá z klientek DÚM měla nějaký problém v interakci s rodiči nebo
vychovateli dětského domova, ve kterém vyrůstala. Z rozhovorů s nimi (viz 8. Výsledky výzkumné
sondy) jsem vypozorovala, že je v dívkách velká tendence o rodině mluvit.
Rodina je nejvýznamnější sociální skupina a zároveň také nejstarší organizovaná forma
soužití. Hodnotový systém rodiny a celková úroveň obou rodičů, tedy to, o čem a jak spolu rodiče
komunikují, jak tráví volný čas, určuje, jaké schopnosti a dovednosti jsou ceněny a co je považováno
naopak za zbytečné. Neopomenutelná je i sourozenecká konstelace. Ta má například na svědomí, proč
stejné rodinné prostředí může na jednotlivé děti působit odlišně (mladší a starší sourozenci a jejich
vnímání rodičovské lásky).

Rodinu můžeme posuzovat podle funkčnosti, ta se obvykle rozlišuje následovně na:
1)

biologicko-reprodukční

2)

zachování přežití

3)

ekonomickou

4)

socializaci a výchova

- v rodině se dítě začíná socializovat. To znamená, že vstupuje do procesu, který je
charakteristický začleňováním sebe sama do společnosti na bázi osvojování si společenských norem,
hodnot a učením se sociálním rolím.
5)

emocionální

- aby tento primární sociální útvar byl plně hodnotný, měl by naplňovat všechny funkce, a to i
funkci emocionální, tj. dávání si něhy a lásky navzájem, vzájemná podpora a vytváření klidného,
láskyplného místa pro rozvoj všech zúčastněných. Mnoho klientek DÚM, postrádalo právě dostatek
lásky od rodičů (vychovatelů v dětských domovech, kde žily). Tyto projevy měly pak za následek buď
nezdravé přilnutí klientky k vychovateli, nebo naopak chladnost, až netečnost.

Výchovné styly v rodině ovlivňují dětskou osobnost
Chybné kroky rodičů ve výchově často vedou k takovým reakcím dětí, jakými jsou
například únik do nemocí, hledání si jiného zázemí mimo domov (party, gangy), v horších
případech experimenty s drogami, útěky z domova, krádeže či pokusy o sebevraždu. To vše jsou
způsoby, kterými se děti a dospívající snaží, aniž by to sami kolikrát tušili, dát svému okolí najevo, že
něco není v pořádku a že touží po tom, aby si jich dospělí (rodiče, vychovatelé) všimli.
Častým důsledkem nevhodného působení výchovného stylu v rodině je vznik pocitů
méněcennosti, tedy stavů, kdy dítě vnímá vlastní neplnohodnotnost. Výchovnými styly, jež mají tyto
stavy za následek, jsou obecně považovány:
30

a) Hyperprotektivní výchova - pod tímto vlivem se odmalička učí dítě bezmocnosti a
neschopnosti být samostatným.
b) Výchova odmítající - dítě v této výchově nebývá rodičem přijato a v rodině není brán
ohled na jeho potřeby.
c) Tyranská výchova - vedle pocitů méněcennosti mohou v dítěti při této výchově dozrát
sklony k vysoké agresivitě a s ní spojené páchání trestné činnosti. Zařadili bychom sem děti se
syndromem CAN, tedy děti týrané, zneužívané a zanedbávané16.
d) Perfekcionismus - v takovém případě rodiče dítě častěji napomínají a upozorňují na chyby,
kterých se v jejich očích dopouští. Dítě, které nepoznalo pochvalu a uznání, ztrácí radost z činností,
které dělá. Může mít poruchu v tvorbě sebevědomí a často proto utíká do různých typů regresí v rámci
své obrany.
e) Striktně direktivní přístup - typickými prostředky v uplatňování tohoto výchovného stylu
jsou zákazy a příkazy dětem. Snadno se pak může v dítěti narušit sebevědomí a jeho schopnost se
přirozeně projevovat.

Dodejme ještě, že významným činitelem ve výchově je také způsob a četnost trestů dítěte.
Neúměrné fyzické a časté tresty vedou k delikvenci a asociálnímu chování u dětí.

3.1. Výchova
Při psaní Diplomové práce se pohybuji především na poli pedagogiky, psychologie a
sociologie. Následně tedy využiji formulaci, která je v tomto kontextu brána ze široka a přesto z mého
pohledu pamatuje na nejdůležitější aspekty, které je nutné brát v potaz při nejednoduchém úkolu,
jakým zhotovování definice výchovy bezesporu je.
Jiří Pelikán vymezuje definici výchovy17 takto: "výchova je cílevědomým a záměrným
vytvářením a ovlivňováním podmínek umožňujících optimální rozvoj každého jedince v souladu
s individuálními dispozicemi a stimulujících jeho vlastní snahu stát se autentickou, vnitřně
integrovanou a socializovanou osobností".

Toto pojetí dále prohlubuje v následujících rysech:
širší kontext výchovy - apelování na současný život, který jedince obklopuje,
nepřímé pedagogické působení - působení prostřednictvím situací a jejich okolností ovlivňování vlastního života dítěte nikoli převážně přímo, ale

budováním

zkušenostního

základu

16

Srov. ústavní a ochranná výchova ve Shrnutí této kapitoly

17

PELIKÁN, J. Výchova jako teoretický problém. Ostrava: Amosium servis, 1995, s. 36-39. ISBN 80-85498-27-8.
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nejen kognitivně, ale i emocionálně podloženého; emocionální stránka zkušenosti více zasahuje
samotnou osobnost, než pouhé působení na rozumovou stránku jedince,
překonání dezintegrace ve výchově a vzdělávání - vytváření vlastního uceleného obrazu
světa ve vědomí každého jedince a ujasnění vlastního místa v něm, například chybějící integrace
poznatků v jednostranném obrazu určitých stránek skutečnosti ve výuce,
ponechání dítěti rozhodovací proces - naučení dětí reagovat na možnosti alternativ, zvolit
adekvátní řešení rozporné situace a nést za vlastní rozhodnutí zodpovědnost, tzn. nezakrývat a
neodstraňovat rozpory a konflikty, které do života patří; budeme-li za děti problémy řešit, nenaučí se s
nimi pracovat a v důsledku této "naučené bezmocnosti" budou často z první životní syrovosti
šokované a psychicky vykolejené,
upevnění autenticity - vytváření prostoru, aby člověk na základě své neopakovatelné a
svébytné bytosti mohl být sám sebou a mohl se realizovat v lidském společenství,
integrace osobnosti - vytvoření pevných představ o smyslu života, orientaci osobnosti,
jasných hodnotových systémech na vnitřně přijatých zásadách,
aktivní adaptace - přizpůsobení se podmínkám, které nepotlačují osobitost jedince, ale
umožňují mu zachovávat si vlastní stanovisko a aktivně reagovat na vše, co se kolem něho děje v
souladu s vlastním světovým názorem, orientací, mravními zásadami,
dítě subjektem výchovy - vedení jedince k sebepoznání, protože právě ono je základním
předpokladem toho, že se člověk může stát subjektem vlastního formování,
tendence k překročení sebe sama - vedení k empatii, pochopení ostatních lidí a respektu
tendence člověka po svobodě; hranice osobní svobody končí tam, kde začínají hranice svobody jiné
osobnosti,
prevence konformity - akcentování na rozvoj intelektu, výchovu k sebeovládání, rozvoj
emocionality, posilování sebedůvěry a narušování sugestibility.

S výchovou se úzce pojí sebevýchova. Ta vzniká v kojeneckém období na bázi uvědomování
si sebe sama, po té se obvykle dítě učí - tedy sebepoznává. S tímto procesem se pojí sebehodnocení,
jež vzniká obvykle především z uvědomění si komunikace s druhými lidmi, s těmi nejbližšími hlavně.
Dokážeme-li sami sebe konstruktivně a zdravě kriticky hodnotit, máme dobrý předpoklad, aby se naše
sebevýchova ubírala optimálním směrem. Sebevýchova není procesem navazujícím pouze po výchově
(i když z větší části ano), ale prolíná se všemi fázemi života člověka.

3.2. Osobnost
V předešlé podkapitole jsem vymezila výchovné styly, které mohou mít vliv na nezdravý
vývoj osobnosti dítěte. Psychologové v DÚM by se při zpracování diagnózy klientky měli co nejvíce
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přiblížit k odhalení determinantů, které klientku při vývoji její osobnosti ovlivňovaly a stále ovlivňují.
Determinanty, které utvářejí osobnost, jsou: genetická výbava, výchovné působení, způsob učení,
jakým a co se jedince učí a působení sociokulturního prostředí.
Osobnost se vždy projevuje jako celek. Je to soustava vlastností, charakterizujících
celistvou individualitu konkrétního člověka, zaměřeného na realizaci životních cílů a rozvinutí
svých potencialit.

K následujícímu schématu, které má přiblížit vývojové fáze člověka, využívám teorie
psychosociálního vývoje Erika Homburgera Eriksona. Tento psycholog, který se nechal inspirovat
Freudovým modelem psychosexuálního vývoje, kladl do každé vývojové fáze člověka tzv. konflikt
dvou tendencí. Každá z tendencí má protichůdný charakter. Progresivní posunutí ve vývojové fázi, či
jeho stagnace závisí právě na tom, jak se jedinci podaří vyřešit nějaký psychosociální úkol, který
odpovídá očekávané úrovni jeho kompetencí a pro tento věk obvyklým požadavkům společnosti.
Erikson se domníval, že k pochopení lidské psychiky slouží identita, totiž identita vlastního Já. Zavedl
osm stádií psychosociálního vývoje.
Stádia psychického vývoje podle E. H. Eriksona18:
ZÁKLADNÍ DŮVĚRA PROTI ZÁKLADNÍ NEDŮVĚŘE (narození - 1. rok, kojenecký věk)
- kvalita prvotní vazby mezi matkou a dítětem ovlivňuje jeho pozdější emoční prožívání i
sociální adaptabilitu, potvrzení jistoty a bezpečí eliminuje úzkost a rozvíjí se otevřenost vůči okolnímu
světu, tj. sociální vstřícnost, ale i otevřenost zkušenosti, kterou dítěti může tento svět poskytnout,
- cílem 1. fáze: dosažení základní důvěry ve svět.
AUTONOMIE PROTI STUDU A POCHYBÁM (1. - 3. rok, batolecí věk)
- dítě se učí pravidlům, rozvíjí se uvědomění sebe sama, uvědomuje si hranice svých
možností, objevují se první náznaky vůle,
- cílem 2. fáze: dosažení základní důvěry v sebe sama.
INICIATIVA PROTI VINĚ (3. - 6. rok, předškolní věk)
- rozvíjejí se základy svědomí a s nimi i související pocity viny, dítě chce být aktivní, ale brání
mu svědomí, že něco udělá špatně, rozšiřují se kontakty s dalšími lidmi,
- cílem 3. fáze: využití iniciativy a aktivity k účelnosti.
SNAŽIVOST PROTI MÉNĚCENOSTI (6. - 12. rok, školní věk)
- dítě usiluje o dobrý výkon, snaží se vyhnout neúspěchu a z něho vyplývajícím pocitům
méněcennosti, v popředí stojí školní zkušenost, která může dítě zásadně ovlivnit v oblasti
sebehodnocení,
- cílem 4. fáze: nalezení svých kompetencí.
18

VÁGNEROVA, M. Vývojová psychologie I. Dětství a dospívání. Praha: Karolinum, 2005, s. 44-46.
ISBN 80-246-0956-8.
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IDENTITA PROTI ZMATENÍ ROLÍ (12. - 20. rok, dospívání)
- jedinec se nachází ve fázi rozvoje identity, adolescentní moratorium mu umožňuje hledat
přijatelnou variantu a oddálit definitivní přijetí dospělosti,
- cílem 5. fáze: vybudování sebepojetí.
INTIMITA PROTI IZOLACI (20. - 25. rok, raná dospělost)
- mladý člověk, který si vybudoval dostatečně pevnou identitu, by měl být připraven sdílet s
milovanou bytostí párovou identitu,
- cílem 6. fáze: vstupování do intimních vztahů.
GENERATIVITA PROTI STAGNACI (25. - 50. rok, střední dospělost)
- období, kdy by měl člověk něco vytvořit, ať už je to potomstvo nebo uplatnění v profesi, tzv.
krize středního věku kolem 40. roku života je spojena právě s posunem osobnosti v této fázi vývoje,
- cílem 7. fáze: být produktivní.
INTEGRITA PROTI ZOUFALSTVÍ (od. 50. roku života, starší dospělost, stáří)
- člověk by měl přijmout vlastní život a zaujmout k němu pozitivní postoj, moudrost spočívá v
nalezení smyslu vlastního života, nedosažení stupně integrity se projevuje zoufalstvím a strachem ze
smrti,
- cílem 8. fáze: dosažení osobní integrity, být moudrým.

Pro pochopení typu osobností klientek DÚM je nejbližší 5. stádium, kdy proti sobě stojí
tendence identity a tendence zmatení rolí, v ideálním případě by dokončením této fáze mělo u
dospívajícího dojít k vybudování sebepojetí. Právě tato osobnostní oblast je pro klientky DÚM
problematická.

3.3. Rozvoj osobnosti
Text Diplomové práce směřuje k možnostem rozvoje osobnosti u klientek DÚM. Co se tímto
pojmoslovím má na mysli a jaká jsou jeho kritéria - tomu věnuji následující podkapitolu.
Rozvoj osobnosti je obecně pokládán za nejvyšší stupeň vývoje člověka. Předpokladem
tohoto procesu rozvoje je souhra biologického zrání a psychologického vývoje jedince. Podstatu
rozvoje osobnosti bychom mohli zúžit na vědomý záměr jedince, na jeho možnosti vlastního
seberozvíjení.
Podle Zdeňka Heluse19 se osobnost rozvíjí na základě těchto znaků:
1) zprostředkování kulturních obsahů
2) zprostředkování znakového (jazykového) systému
3) zprostředkování činností
19

HELUS, Z. Pojetí žáka a perspektivy osobnosti. Praha: SPN, 1982, s. 19-69.
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4) zprostředkování interpersonálních a sociálních vztahů
5) produktivní charakter
Kultura představuje kolektivní produkt, který se dále člení na materiální, sociální a duchovní
charakter. Úkolem každého člověka je osvojit si kulturu, ze které pochází a v níž žije, protože
představuje realizaci lidských možností.
Aby jedinec této kultuře porozuměl a mohl s ní "pracovat", je třeba poznat její jazyk, tedy mít
zprostředkovaný znakový systém.
Činnosti Zdeněk Helus rozlišuje dle vývojového stupně člověka následovně:
- 1. rok života potřebuje mít dítě kontakt s člověkem, tato činnost se označuje mezilidsky
interakční,
- mezi 1. a 3. rokem života potřebuje mít dítě kontakt s předměty, činnost se nazývá
předmětně manipulační,
- 3. až 6. rok života si dítě osvojuje sociální hry, manipulačně konstruktivní, řečové aj., jedná
se o činnost hravou,
- mezi 7. a 12. rokem života nastupuje v rámci nových zkušeností plynoucích z nové role
dítěte činnost učební (postavení dítěte jakožto žáka ve škole se stává jeho postavením klíčovým, a to v
tom smyslu, že determinuje i postavení dítěte v rodině, mezi vrstevníky, v životě vůbec),
- období mezi 9. až 12. rokem života je typické pro sociálně komunikativní činnosti, kdy do
popředí dítěte vstupuje uspokojování společensky užitečných zájmů (dítě začíná brát v potaz city a
přání druhých),
- během 12. až 15. roku života si dítě utváří světový názor, stoupají jeho poznatky o světě a
vlastní zkušenosti v interakci s ním, mluvíme o činnosti profesionálně učební a aktivně poznávací.
Na základě všech uvedených činností se formuje sociální sebeuvědomění.
Prvotní interpersonální vztahy určují dispozice pro pozdější sociální vztahy (například, chybíli láska a dítě citově strádá, je pravděpodobné, že nebude později schopno vcítit se do druhého,
pochopit ho a na základě toho bude druhým nevědomky ubližovat). Tzn. že vzniká předstupeň morální
regulace daleko dříve, než si dítě začne v pozdějším věku uvědomovat etiku. Jedním ze znaků rozvoje
osobnosti je tedy mezilidsky vztahová zprostředkovanost.
Čím více se jedinec jako osobnost rozvíjí, tím více je i produktivní.
Z psaného vyplývá následující vymezení kategorie rozvoje:
- tělesné změny (zrání),
- psychické změny,
- začleňování do společnosti,
- osobnostní rozvoj.

Zda v DÚM dochází k rozvoji osobnosti u klientek, je na základě provedené výzkumné sondy
uvedeno ve 2. části textu. Nicméně je třeba u výzkumu mít na paměti, že se jedná o proces, který je
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multifaktoriálně ovlivněn a pokud nemá charakter longitudinálního bádání (které se ke tvrzení
obecnosti může nejvíce přibližovat), nemůžeme z výsledků jednoznačně vyvozovat obecnou platnost,
protože v příštím bádání mohou být výsledky výzkumu úplně jiné.
Rozvoj osobnosti u klientek jsem ve výzkumné sondě vztahovala na oblasti funkcí DÚM,
které by měly zaručit všechny aspekty tohoto rozvoje. Na této bázi jsou pak ve výzkumné sondě
postaveny hypotézy, které jsou následně ověřovány.

3.4. Rodina versus ústavní výchova
Na funkce rodiny a výchovné styly, jež mívají za následek narušenou osobnost dítěte, jsem
upozornila v úvodu kapitoly Rodina. V následující kapitole přiblížím obecnou charakteristiku ústavní
výchovy (dále jen ú.v.). Ve slovníku sociální práce20 je pro ú.v. uvedeno toto vymezení:
Jedná se o opatření navržené orgánem sociálně-právní ochrany dětí a schválené soudem. Uplatňuje se v případech,
kdy rodina o dítě není schopna nebo ochotna náležitě pečovat a výchovu dítěte nelze zajistit jiným přiměřeným způsobem.
Před nařízením ú.v. je soud povinen zkoumat, zda výchovu dítěte nelze zajistit náhradní rodinnou péčí nebo péčí v zařízení
pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Uložení ú.v. může, ale nemusí předcházet uložení výchovných opatření. V akutních
případech se navrhuje tzv. předběžné opatření, o němž musí soud rozhodnout do 24 hodin. Toto opatření může trvat nejdéle 3
měsíce. Pokud bylo v souvislosti s výchovou nezletilého zahájeno jakékoli řízení, trvá předběžné opatření po dobu, dokud
nevstoupí v platnost nové rozhodnutí. Ukončení ú. v. navrhuje soudu také příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí. Ú.v.
lze udělit jen nezletilé osobě a lze ji prodloužit maximálně do doby, než tato osoba dovrší 19 let. Podle zákona má soud ú.v.
zrušit, pokud pominou důvody, které vedly k jejímu nařízení, nebo pokud lze dítěti zajistit náhradní rodinnou péči.

Problém ústavní výchovy vidím také v přechodu mladistvých z ústavního zařízení do
neústavního prostředí. Na někoho, kdo absolvoval ústavní výchovu, je obecně společností pohlíženo
rezervovaně a někdy i ostražitě. To vyplývá z nevědomosti společnosti o problematice ú.v. Klientky
na základě negativních zkušeností s okolím po ukončení ú.v. mohou mít potíže např. při hledání
zaměstnání. V důsledku toho se může stát, že se ocitnou bezprizorně "na ulici" a tím vzniká
pravděpodobnost, že se chytnou některé ze závadových part vrstevníků, které se chovají
delikventně.
Vliv na rozvoj osobnosti má v rodině mimo jiné to, jak se k sobě chovají rodiče, jaký k sobě
mají vztah. Pokud například dítě vidí, že rodiče proti sobě zaujímají nepřátelský vztah, jeden druhého
ponižuje nebo mu dokonce fyzicky ubližuje, pořád zde existuje možnost, že si dítě vytvoří do
budoucna takový postoj, který bude mít opačnou charakteristiku, než vidělo doma u rodičů. To
znamená, že se dítě bude snažit ve svém životě budovat rodinný model milujících rodičů, kteří řeší své
spory tzv. "za dveřmi". Tuto zkušenost ovšem nemůže nikdy získat z ústavního prostředí, kde se
pohybuje jen mezi vrstevníky a vychovateli. V souvislosti s tím mluvíme o uměle vytvořených
podmínkách, v rodině pak o podmínkách přirozených. Přirozené podmínky jsou pro jedince a jeho
20

MATOUŠEK, O. Slovník sociální práce. Praha: Portál, 2003, s. 253-259. ISBN 80-7178-549-0.
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vývoj bezesporu optimálnější, ovšem podmínkou je, aby byly v souladu s jeho individuálními
potřebami a v normě, jež určuje společnost, ve které rodina žije.
Ústav je prostředím, které nahrazuje domov. Personál a spoluobyvatelé domova nahrazují
rodinu. Ústavní klienti mívají sklon zaujímat ke svým nejbližším extrémní postoje, na jedné straně si
je mohou idealizovat, na druhé straně mohou podlehnout mínění, že byli do ústavu odloženi rodinou,
která se o ně nezajímá. Některé klientky DÚM zaujímaly ke svým rodičům ambivalentní postoj. Ten
se měnil podle aktuálního stavu psychiky klientky a podle situace, která vyplynula z komunikace se
svými blízkými.
V těchto uzavřených ústavech může vznikat tzv. "ponorková nemoc". Stereotypní prostředí21,
z něhož se nedá uniknout, pokud se dívky nepokusí o útěk, který bývá často zrealizován během jejich
propustek, zvyšuje únavu a projevy chování dívek bývají mnohdy vystupňovány do extrémních
situací. První dny v období sžívání jsou charakteristické rozjařenou náladou, optimismem, živou
konverzací. Brzy ale přichází stádium úplně opačné, dívky jsou v jakémsi útlumu a velmi často na to
brzy navážou osobní střety, konflikty, ve kterých ani jedna strana nemá smysluplné tvrzení proti druhé
straně. Často jsem po příchodu do práce byla okamžitě seznámena s "tábory a jejich vůdci", přitom se
ve většině případů jednalo o dívky, které den před tím byly všemi považovány za nejlepší kamarádky
a také to o sobě prohlašovaly. Klientky se v těchto obdobích a jejich přechodných fázích stávají
agresivnější vůči okolí a citlivější k vnímání sebe sama. Více si uvědomují, co jim chybí a snaží se to
kompenzovat budováním si svého teritoria v podobě rozvěšených plakátů po zdech pokojů,
vystavováním fotografií blízkých či vystavováním plyšových hraček od partnerů a rodičů na
poličkách. Nutno také zmínit, že ti nejméně psychicky odolní jedinci se stávají oběťmi šikanování.
Může jít o klientky, které se pouze něčím liší (druh diagnózy, tloušťka, barva vlasů, víra, etnická
příslušnost, aj.). A to je problém, protože šikana je jev, který se velmi těžko odhaluje. Klientky mlčí,
protože jsou pod tlakem a bojí se. Je důležité, aby vychovatel nezůstal lhostejný k signálům, které
naznačují, že jde o jakoukoliv formu utiskování a zvýšené agresivity vůči druhému. Další problém,
který může nastat při ústavní výchově homogenního kolektivu, je potlačování pohlavní role, v našem
případě klientky. Jde o to, že pro rozvinutí ženské role, jsou klíčové zkušenosti rodičovského pečování
a zkušenost s experimentováním se vztahy.

Shrnutí
V rodině jsou všichni ve vzájemné interakci, z toho vyplývá, že se její členové vzájemně
ovlivňují, přizpůsobují. Hodnotový systém rodiny a celková úroveň obou rodičů určuje, jaké
schopnosti a dovednosti jsou ceněny. Jedním z faktorů ovlivňujících vnímání pozice jedince uvnitř
rodiny je sourozenecká konstelace. Funkcemi rodiny jsou: zachování přežití, socializace a výchova
21

ŠVANCAR, Z., BURIÁNOVÁ, J. Speciálně-pedagogické problémy ústavní a ochranné výchovy. Praha: SPN, 1988.
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dětí, emocionální naplnění, biologická-reprodukce a ekonomické zajištění. Dětskou osobnost výrazně
ovlivňují výchovné styly rodiny. Důsledkem nevhodného působení výchovného stylu může u dítěte
vzniknout pocit méněcennosti. Jedná se především o styly striktně direktivní výchovy, výchovy
odmítající, tyranské, ale i perfekcionistické a hyperprotektivní.
Výchova představuje vytváření podmínek pro optimální rozvoj dítěte s přihlédnutím k jeho
individuálním dispozicím. Takto pojatá definice s sebou nese následující rysy. Výchova je brána v
širším kontextu, uplatňuje se nepřímé pedagogické působení, účelem by mělo být překonání
dezintegrace ve výchově a vzdělávání. Dalším rysem je ponechání rozhodovacího procesu a aktivní
adaptace na dítěti, přihlížení k dítěti jako k subjektu výchovy ve smyslu tendence k překročení sebe
sama a zajištění prevence konformity. S pojmem výchova souvisí sebevýchova, tedy cílevědomé úsilí
daného jedince o zdokonalení vlastní osobnosti.
Osobnost

představuje

soustavu

vlastností,

charakterizujících

celistvou

individualitu

konkrétního člověka, zaměřeného na realizaci životních cílů a rozvinutí svých potencialit. Předmětem
rozvoje osobnosti je vědomé zaměření jedince na jeho možnosti vlastního seberozvíjení.
Předpokladem tohoto procesu je souhra biologického zrání a psychologického vývoje jedince.
Osobnost se rozvíjí na základě znaků: zprostředkování kulturních obsahů, zprostředkování znakového
(jazykového) systému, zprostředkování činností, zprostředkování interpersonálních a sociálních
vztahů, kde finální fázi představuje jedincova produktivita.
Ústavní výchova je opatření navržené orgánem sociálně-právní ochrany dětí a schválené
soudem. Uplatňuje se především v případech, kdy rodina o dítě není schopna nebo ochotna náležitě
pečovat a výchovu dítěte nelze zajistit jiným přiměřeným způsobem. Existuje i tzv. ochranná výchova,
kde na základě rozhodnutí soudu je mladistvý umístěn do diagnostického ústavu pro mládež nikoli z
důvodu mravního ohrožování, ale mravního narušení. To se projevuje delikvencí u mladistvého. Jedná
se například o krádeže, napadání, pokusy o vraždu apod. Ochranná výchova je opatření, které nastává,
když je mladistvý za přečin odsouzen soudem, ale pro jeho neplnoletost nenastoupí do výkonu trestu
či jiného alternativního opatření a soud mu uloží tzv. ochrannou výchovu. Problémem ústavní
výchovy homogenního kolektivu je mj. neschopnost klientek korigovat své individuální projevy. V
důsledku společného soužití může vzniknout ponorková nemoc. Ústavní pobyt se může stát
psychickým traumatem, které může člověka na dlouhou dobu poznamenat. Typickým jevem
nezdravosti kolektivu může být šikana, a to nejen mezi klientkami, ale i v interakci vychovatele a
klienta.
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II. ČÁST
4.

VÝZKUMNÁ SONDA

Nakolik splňuje DÚM funkce, které mu zákon ukládá?
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4.1. Úvod
K realizaci výzkumné sondy22 mne přivedl jednak postupem času získaný náhled na to, jak
klientky vnímají působení DÚM, dále vlastní zkušenosti s fungováním tohoto zařízení v roli
vychovatele a také mnohočetné rozhovory s kolegy na témata týkající se funkčnosti DÚM. Ve svém
zkoumání využívám metod jak empirických - dotazník, rozhovor, pozorování, tak teoretických obsahová analýza dat. Výzkumná sonda má předat čtenáři informaci, jaké funkce má DÚM plnit a zda
je skutečně vykonává, aby během ústavního pobytu mohlo docházet k procesu rozvoje osobnosti u
klientek. Je totiž obecně známo, že typy zařízení, jakými jsou ústavy, a to nejen pro děti a mládež,
podléhají tlaku rutinních úkonů (vlastní doktrína vyplňování formulářů, získávání dat od klientů do
anamnéz, hodnocení testů klientů apod.). Takový druh činností dává ve svém důsledku vzniknout
stereotypům. Je-li myšlení sociálního pracovníka při práci s klienty stereotypní, nedochází k
osobnostnímu rozvoji ani u něho ani u klienta. Zde můžeme nacházet odpovědi, proč se někteří
zaměstnanci chovají ke klientům (nejen v oblasti humanitního směru) neosobně.
V rámci zjištění výzkumné sondy tedy předpokládám, že potvrdí-li se většina hypotéz (tzn.
alespoň tři), DÚM své funkce plní a tím dochází k procesu rozvoje osobnosti u klientek.

4.2. Formulace problému
Jedním z faktorů, které ovlivňují způsob resocializace mladého člověka poté, co "prožil"
ústavní výchovu, je způsob a míra vlivu této ústavní výchovy na jeho osobnost. V projektu výzkumné
sondy je cílem zjistit, zda dochází v DÚM k naplnění funkcí23, které mu ukládá zákon, potažmo zda
DÚM vzbuzuje v klientkách vědomý záměr vlastního seberozvíjení. Všeobecně se předpokládá, že
DÚM své funkce plní. Úkolem této výzkumné sondy je toto stanovisko potvrdit nebo vyvrátit.

22

HORÁK, F., CHRÁSKA, M. Úvod do metodologie pedagogického výzkumu. Praha: SPN, 1989., PELIKÁN, J. Základy
empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha: Karolinum, 1998. ISBN 80-7184-569-8.

23

Pro odlehčení rozměru výzkumného problému pracuji pouze s prvními čtyřmi funkcemi DÚM, jak je vymezuje zákon
(viz I. část - 2. Diagnostický ústav pro mládež - 2.2. Vymezení základních funkcí.) Právě tyto úkoly ústavu se nejvíce ve
svém důsledku týkají klientek a jejich potencionálního osobnostního rozvoje.
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4.2.1. Objasnění pojmů
viz obsahy kapitol v I. části Diplomové práce

4.3. Analýza výzkumného pole
Schéma č. 1: grafické znázornění všech proměnných, které mohou v té či oné míře intervenovat při
řešení zkoumaného problému
na straně klientek

Proměnné

ovlivnitelné

na straně rodičů

na straně institucí

chování

chování

odborná způsobilost, názory,
postoje a chování všech
pracovníků činných nebo
jinak zapojených do řízení
ústavní výhovy (zaměstnanci
DÚ a DD, kurátoři, učitelé,
policisté, sociální pracovníci
aj.)

úroveň vzdělání

názory, postoje

způsob práce s klienty
v DÚM (změny činností a
přístupu pracovníků)

zaměření osobnosti (změna
charakterových vlastností,
sebehodnocení a způsobu
přemýšlení)

změna životní situace

způsob spolupráce mezi
klienty a institucemi
legislativa a z ní vyplývající
pravidla pro společnost

způsob trávení volného času
zdravotní stav
genetické dispozice

zkušenosti

temperament

vlastní zkušenosti,
temperament

temperament

mentalita národa, zažité
stereotypy společnosti

neovlivnitelné

Pozn.:

DÚ - diagnostický ústav
DD - dětský domov
DÚM - diagnostický ústav pro mládež

Schéma č. 2: grafické znázornění klíčových intervenujících a závislých proměnných
Intervenující proměnné →
kvalifikovanost pracovníků

→

→

Závislé proměnné

úroveň vedení dokumentací klientek, určení
správné diagnózy

vliv vychovatelů

vnímání ústavní výchovy klientkami

formy a metody práce s klientkami

projevy chování klientek

Pozn.: všechny ostatní proměnné beru ve výzkumu jako nezávislé
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4.4. Charakteristika výzkumného vzorku
Ve výzkumné sondě jsem použila záměrný výběr. Vzorkem ze základního souboru výzkumné
sondy byly klientky DÚM, se kterými jsem za dobu svého působení v roli nočního vychovatele (tj.
období duben 2007 - prosinec 2008) přišla do kontaktu, dále klientky, které vyplnily a odevzdaly
vychovatelkám dotazník, o který jsem je v únoru 2009 požádala a dále též klientky, které se slovně
vyjadřovaly v průběhu svého pobytu do knihy přání a stížností a klientky DÚM, jejichž
zdokumentované výsledky činností jsem podrobila analýze.

4.5. Hypotézy
Každá z hypotéz se vztahuje vždy k jedné funkci DÚM, jak je řadí zákon ve svém znění:
I. H. Většina klientek DÚM zná hlavní funkci24 tohoto zařízení a většina klientek také zná důvody
svého umístění do tohoto zařízení.

II. H. DÚM vede podrobnou dokumentaci každé klientky, v níž jsou uvedeny důvody jejího umístění
do ústavu, sociální anamnéza a výsledky pedagogicko-psychologického vyšetření spojené s prognózou
délky pobytu klientky v DÚM a jejího umístění do jiné instituce.

III. H. Během pobytu v DÚM se klientky zapojují do výchovně-vzdělávacích činností, které jim má
ústav poskytovat (příprava do školy, procvičování učiva základní školy, malování, četba aj.).

IV. H. Většina klientek DÚM využívá možnosti konzultací s vychovateli za účelem jejich psychické
podpory.

V. H. Klientky DÚM v budově ani v celém areálu budovy nekouří a z propustek se vracejí v předem
stanovený čas.

4.6. Výzkumné metody
Pro realizaci výzkumné sondy jsem vybrala metody25, které se běžně užívají v pedagogickém
empirickém výzkumu. Tyto metody jsem zvolila proto, že byly nejdostupnější a ke zkoumání daného

24

Za hlavní funkci DÚM budeme považovat diagnostiku a prognózu klientek. Většina = více jak polovina.
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problému nejvhodnější. Ve větší míře poskytují kvalitativně zpracovatelný materiál. Doba
vypracování výzkumné sondy se vztahuje k metodám, jež byly použity:
1) dotazník: (předání klientkám, jejich vyplnění a navrácení) únor 2009
2) vlastní pozorování: duben 2007 - prosinec 2008
3) rozhovory s klientkami: duben 2007 - prosinec 2008
4) obsahová analýza dat získaných během doby od dubna 2007 do prosinec 2008 - doba jejího
vypracování: únor 2009
Vzhledem k charakteru zkoumaného jevu ve výzkumné sondě očekávám od zvolených metod
především kvalitativní výsledky.

4.6.1. Dotazník
Jedná se o metodu měrného prostředku, která zkoumá mínění lidí o jednotlivých jevech. Tato
technika představuje baterii předem připravených otázek, které jsou cíleně seřazeny a na které
respondent odpovídá písemně.
V mém případě se jedná o soustavu 21 otázek26 zkoumající vnímání klientek pobytu v DÚM.
Otázky jsou sestavené kombinovaně. Klientky měly možnost odpovídat buď na bázi zaškrtávání
odpovědí (ano, ne), nebo uvést odpověď svými slovy, či zaškrtnout na škále odpovědí verzi, ke které
se nejvíce přikláněly. Otázky jsem použila otevřené, polouzavřené a uzavřené. V dotazníku je užita
jedna otázka kontaktní a jedna otázka kontrolní pro zvětšení šance získat pravdivé odpovědi. Při
sestavování dotazníku jsem u každé otázky měla na paměti, komu jsou určeny, tzn. že jsem stylistiku
podrobovala hovorové mluvě za využití termínů, které klientky často používají. Ze zkušeností s rolí
vychovatele tohoto zařízení vím, že pohybuji-li se terminologicky na podobné úrovni, jakou klientky
užívají při komunikaci, usnadňuje se komunikace mezi mnou a jimi a snižují se tím někdy napjaté
komunikační bariéry.
Úskalím použití dotazníku, jak jsem se v průběhu šetření přesvědčila, je jeho špatná návratnost
a také citlivost tématu. Vzorkem ze základního souboru zkoumání byly klientky z oddělení A a B.
Klientky z oddělení C měly toho času jiné aktivity vedené vychovateli tohoto oddělení.

4.6.2. Rozhovor27
Tato metoda, jinak také rozmlouvání dvou nebo několika lidí, je základním nástrojem
pracovníka v pedagogicko-psychologické oblasti. Na rozdíl od interview je rozhovor nestrukturovaný,
25

HORÁK, F., CHRÁSKA, M. Úvod do metodologie pedagogického výzkumu. Praha: SPN, 1989, s. 105-131., PELIKÁN,
J. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha: Karolinum, 1998, s. 103-219. ISBN 80-7184-569-8.

26

Znění dotazníku viz 6. Přílohy - 6.1. Dotazník

27

ÚLEHLA, I. Umění pomáhat: učebnice metod sociální praxe. 3. vyd. Praha: Slon, 2005.
ISBN 80-86429-36-9.
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volný, založený na vyprávění. Využívala jsem možností volného rozhovoru, který je uvolněnější než
strukturovaný a používá se pro základní orientaci (může se ale použít i jako začátek strukturovaného
rozhovoru, aby se navázal kontakt mezi klientem a pracovníkem). Mou snahou bylo přiblížit se
přirozené komunikaci s klientkami, jedině tak pro mě odpovědi a získané informace měly smysl.
Otázky byly často ze strany klientek kladeny i mně, rozhovor se mnohdy netýkal pouze jednoho nebo
dvou témat a odpovědi jsem hledala i v mimovolních projevech klientek (použití gest, mimické
výrazy, ale i například způsob vyjadřování). Ani zde není jednoduché vyhodnocování. Nepoužila jsem
žádných materiálů (papír, tužka), aby se klientky nedomnívaly, že musí "nějak" odpovědět, protože
"jsou dotazovány". Při této metodě a za podmínek, ve kterých jsem zkoumala, je zapotřebí využít
situaci, ve které klientky chtějí samy promluvit, nebo naopak potlačit tendenci k vyvolání situace
určené k rozhovoru.

4.6.3. Pozorování
Technika pozorování je obecně označována za nejstarší a nejrozšířenější ve výzkumech.
Pozorování je charakterizováno jako cílevědomé, plánovité a soustavné vnímání výchovných jevů a
procesů. Použila jsem extrospekci jak vlastní, tedy jak na mne klientky působily, tak nevlastní, z
dokumentů klientek, jejich písemných nebo výtvarných projevů, kde jsem se snažila vypozorovat
určité společné rysy, které by měly pro výzkumné šetření přínosné informace. Této kapitole jsem
vzhledem k její obsažnosti vyčlenila samostatnou podkapitolu (viz podkapitola Metoda obsahové
analýzy dat a písemných projevů klientek).
V technice pozorování je řada nedokonalostí. V případech, kdy výzkumník pociťuje rychle se
dostavující únavu nebo je jinak např. působením prostředí ovlivněn, je vhodné se vzdát jakéhokoli
záměru v bádání, aby se tak nedopustil chyb.

4.6.4. Metoda obsahové analýzy dat a písemných projevů
klientek
Tato metoda s sebou nese prověřování Knihy hlášení DÚM, Knih nočních a denních služeb
každého oddělení a Sešitu izolace, dále prošetření průběžných zpráv o klientkách a jejich osobních
dokumentací a analýzu zdokumentovaných výsledných činností klientek v ústavu (fotografie, výtvarná
díla apod.). Ty pro zachování povinnosti mlčenlivosti o klientkách DÚM v přílohách nezveřejňuji.
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4.7. Zpracování výsledků
Zpracování jsem prováděla ve spolupráci s bývalými kolegy DÚM, a to především pro
zachování objektivity a pro možnost doplnění chybějících informací vztahujících se k výzkumné
sondě.
Pomocí dotazníkové metody jsem se u klientek snažila zjistit jejich vnímání pobytu v
diagnostickém ústavu a postoj, jaký zaujímají vůči vychovatelům. Již jsem zmínila, že dotazník jako
měrná metoda má nedostatky v návratnosti a jak jsem se přesvědčila i ve věrohodnosti odpovědí.
Nápadně se například některé odpovědi na otázky týkající se ryze vnitřního chodu zařízení podobaly.
Dotazník byl anonymní a odpovídalo na něj 19 klientek. Při jeho vyplňování jsem být nemohla (už
jsem v ústavu nepracovala), takže se mohu na základě případů, kdy klientky odpovídaly podobně, neli stejně, domnívat, že neměly patřičnou nerušenou atmosféru pro přemýšlení a odpovídání či na ně
například mohl působit tlak z obav, že vychovatelky z rukopisu odhalí totožnost respondenta. Mohu se
také domnívat, že určitou roli hrál věk, pohlaví a osobnost klientek (jinak by například odpovídala
heterogenní skupina žáků na základní škole prvního stupně). Nicméně podstatné je, že ne všechny
dotazy byly zodpovězeny, ne všem klientkám byly dotazníky rozdány (některé klientky měly dle
tvrzení vychovatelů jiné aktivity) a rozhodně ne všechny odpovědi klientek byly autentické a psané na
základě jejich vlastního přesvědčení.
Použitá metoda rozhovoru byla obtížně zpracovatelná. Jednak jsem během ní nepoužila žádné
z doprovodných materiálů (diktafon, videokamera, pomocník pro zápis odpovědí apod.) a situací pro
rozhovor jsem využívala prakticky vždy, když to bylo možné. Pro pružnější reakce a upřímnost
projevů klientek jsem byla nucena mnohokrát polevit ze svého záměru vést rozhovor. Předmětem této
metody pro mne bylo zjistit informace, jaké aktivity klientky přes den provozují, zda se někomu z
vychovatelů chodí svěřovat, zda znají svou diagnózu a i prognózu, kterou jim DÚM vypracovává, co
se jim na tomto zařízení líbí a naopak nelíbí aj.
Během pozorování, které se, vzhledem k mému postavení, neobešlo bez vzájemných interakcí
mezi mnou a klientkami, se mi podařilo získat nejvíce materiálu z metod užitých pro tuto výzkumnou
sondu. Prakticky vždy, od začátku do skončení služby, jsem využívala této techniky. Všímala jsem si,
jak se klientky chovají k vychovatelům, k sobě navzájem, jak se vyjadřují o svých rodičích nebo
kamarádech, o čem nejčastěji hovoří apod. U některých, které strávily v ústavu plné dva měsíce, jsem
vypozorovala změny v názorech, postojích a projevech chování na začátku, v průběhu a na konci
jejich pobytu. Tuto metodu jsem zpracovala podobným způsobem jako metodu předešlou, tedy na
základě vlastních zápisků a dojmů s odstupem času.
Obsahovou analýzou dat jsem prověřovala Knihy hlášení DÚM, kam odborní pracovníci
ústavu zaznamenávají každou akci vztahující se k chodu zařízení (telefonáty, záchyt, krizové situace,
příjem klientky, útěk, přesun klientky z izolace na oddělení apod.) a Knihy nočních a denních služeb
každého oddělení. Tyto dokumenty slouží ke konkrétním záznamům dění na jednotlivých odděleních.
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Informace jsem hledala také v Sešitu izolace, což je písemný záznamník týkající se každé nově
příchozí klientky, která po příchodu tráví po dobu zhotovení diagnostiky určitý čas na izolačním
pokoji. Její projevy chování a veškerá interakce s vychovateli a psychologem jsou zapisovány po 30
minutových intervalech. Další šetření se týkalo prověřování průběžných zpráv klientek, tzv. Denní
listy klientek (předtištěný formulář, kam se vyplňují po uplynulém dni aktivity klientky a její
hodnocení) a jejich osobních dokumentací28. Jde především o informace poskytnuté ze záznamu z
policejního vytěžení, popř. soudní rozhodnutí či jiné náležitosti objasňující pobyt v ústavu, sociální
anamnézu, diagnostiku z pedagogicko-psychologického vyšetření, popřípadě další informace týkající
se klientky. Analyzovala jsem též zdokumentované výsledky činností klientek v ústavu (např.
fotografie z divadelních představení, ve kterých samy figurovaly), výtvarné projevy a komentáře29
uvedené v Knize přání a stížností, která je volně k dispozici na každém oddělení v ústavu.

4.8. Výsledky výzkumné sondy

4.8.1. Porovnání výsledků výzkumné sondy se stanovenými
hypotézami
U každé hypotézy je uvedena metoda, kterou byla ověřována.
I. H. Většina klientek DÚM zná hlavní funkci30 tohoto zařízení a většina klientek také zná
důvody svého umístění do tohoto zařízení.

První část hypotézy jsem ověřovala pomocí dotazníkové metody. Na otázku bez možnosti
volby "Co si myslíš, že je hlavní funkcí tohoto ústavu, co má s vámi, s holkami dělat?", odpovědělo z
19 dotázaných klientek následovně:
 15 se domnívá, že ústav má klientkám pomoci, pozorovat jejich problém a řešit ho (zde
uváděly příklady jako je umístění do dětského domova, do výchovného zařízení nebo zpět
domů),
 jedna klientka odpověděla, že je to vše zbytečné,
 tři z dotazovaných se nevyjádřily.
Na tuto otázku byla v dotazníku uvedena také kontrolní otázka, opět bez možnosti volby respondenta:
"Myslíš, že hlavním úkolem tohoto ústavu je co?" Odpovědi zněly takto:
 napravit a zlepšit chování klientek odpovědělo 10 dotázaných,
 diagnostikovat uvedly tři dotazované,

28

viz 6. Přílohy - 6.2. Denní list klientky a náležitosti v osobní dokumentaci

29

viz 6. Přílohy - 6.3. Komentáře klientek z knihy Přání a stížností

30

Za hlavní funkci DÚM budeme považovat diagnostiku a prognózu klientek. Většina = více jak polovina.
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 jedna dotazovaná neuvedla žádnou odpověď,
 zbytek dotazovaných uvedla každá jednu z těchto odpovědí:
o má stanovit prognózu,
o poslouchat vychovatelky,
o zbavit mě závislosti na drogách,
o vše je k ničemu,
o nevím.
Z odpovědí na obě otázky, které jsou principielně stejné, vyplývá, že více jak polovina z dotazovaných
je toho názoru, že DÚM má klientkám pomoci, uvést diagnózu a následně prognózu jednotlivých
klientek.

Druhou část hypotézy jsem ověřovala také pomocí dotazníku. Otázka, na kterou klientky
odpovídaly, zněla: "Víš, proč jsi v tomhle diagnosťáku?" Z vyhodnocení dotazníku vyplývá, že
všechny dotazované klientky znají důvody jejich umístění do tohoto zařízení. Přestože otázka byla
jednoduchá, směřující k odpovědi ano či ne, ale bez napsání této volby, klientky až na výjimky v
odpovídání pokračovaly a uváděly konkrétní důvody. Pro doplnění úplnosti potvrzení této hypotézy
uvádím jejich odpovědi:
 šest klientek odpovědělo tak, jak mělo, tedy jednoslovně, odpovědi zněly "ano",
 tři klientky zdůvodnily kladnou odpověď problémy v komunikaci v rodině,
 tři napsaly problémy ve škole (všechny uvedly záškoláctví a neomluvené hodiny),
 pro dvě klientky představoval důvod jejich umístění v DÚM problém s drogami,
 dvě uvedly, že utíkaly z domova,
 jedna z dotazovaných uvedla útěky z dětského domova,
 jedna klientka napsala, že důvodem jejího umístění v DÚM je udání otčíma,
 jedna klientka odůvodnila odpověď tím, že zlobila.
Tímto se tedy první hypotéza potvrdila.

II. H. DÚM vede podrobnou dokumentaci každé klientky, v níž jsou uvedeny důvody jejího
umístění do ústavu, sociální anamnéza a výsledky pedagogicko-psychologického vyšetření spojené s
prognózou délky pobytu klientky v DÚM a jejího umístění do jiné instituce.

Hypotézu jsem zjišťovala pomocí obsahové analýzy dat. Konkrétně jsem využila poznatků z
Knihy hlášení DÚM, z Knih denních a nočních služeb každého oddělení, ze Sešitu izolace, z
průběžných zpráv o klientkách a z jejich osobních dokumentací.
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U všech klientek, které byly během šetření přítomny v diagnostickém ústavu, byly vychovateli
vyplněny denní listy a řádně vedena jejich osobní dokumentace. Tzn. že tyto písemnosti obsahovaly
všechny náležitosti, které obsahovat měly (viz Zpracování výsledků).
Položená hypotéza byla touto technikou potvrzena.

Pozn.: Během své praxe v DÚM jsem vypozorovala, že byl-li telefonicky avizován příjezd nové klientky,
vychovatelé se aktivně, v rámci svých časových možností, kdy měli aktivity na odděleních, zapojili do sběru dat o očekávané
klientce (zda-li se jedná o její první pobyt v DÚM, zda ji například některá z přítomných klientek odněkud zná apod.).

III. H. Během pobytu v DÚM se klientky zapojují do výchovně-vzdělávacích činností, které
jim má ústav poskytovat (příprava do školy, procvičování učiva základní školy, malování, četba aj.).

Ke zjišťování třetí hypotézy jsem využila kombinaci 2. a 4. techniky (viz 6. Výzkumné
metody). Z rozhovorů s klientkami jsem zjistila, že jsou klientky denně zapojeny pod vedením
vychovatelů do činností, které jsou součástí týdenního programu31. Metodu rozhovoru jsem využila i k
získání informací od vychovatelky, která je v DÚM zaměstnána již několik let. Tato vychovatelka,
vystudovaná speciální pedagožka, pracovala první dva roky pouze jako noční vychovatel a dnes již
druhým rokem pracuje jako denní vychovatel. S dívkami tedy aktivity z denních programů přímo
provádí a je zásobena několikaletými zkušenostmi v oblasti vychovatelství v tomto zařízení.
Obsahovou analýzou dat jsem získala informace o všech denních činnostech klientek. Tyto celodenní
výchovné programy s integrovanými vzdělávacími celky se liší, každé oddělení má své specifické
aktivity. Programy jsou součástí systému diagnostiky a speciální výchovy a vedou je vychovatelé
ústavu. Klientkám navštěvujícím střední školy nebo učiliště je poskytována individuální péče
etopedem, který také zajišťuje přenos informací s kmenovou školou.
Na základě těchto metod jsem zjistila, že dívky se denním aktivitám, které jsou sestaveny v
rámci týdenního programu, věnují denně pod vedením vychovatelů. Tímto potvrzuji druhou hypotézu,
kterou jsem si ve výzkumné sondě stanovila. Faktorem určujícím metodu práce s klientkami je
tvořivost a nápaditost vychovatele. Více k předmětům, ke kterým vychovatelé klientky denně vedou,
viz Přílohy 6.1.4. Co se libovůle klientek ve výběru předmětů týče, je vychovatelem většinou
zamezena. Po dohodě je ale možno pracovat tak, jak tempo, znalosti a momentální schopnosti klientek
dovolují.
Zjistila jsem, že dívky se věnují denním aktivitám, které spadají pod rámec programů
s integrovanými vzdělávacími celky. Třetí hypotézu jsem tímto zjištěním potvrdila.

IV. H. Většina klientek DÚM využívá možnosti konzultací s vychovateli za účelem jejich
psychické podpory.

31

viz 6. Přílohy - 6.4. Týdenní programy jednotlivých oddělení
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Zjišťovala jsem pomocí dotazníku a vlastního pozorování klientek, zda vůbec a v jaké míře se
přišly klientky k vychovatelům s něčím poradit nebo se nechat jen "vyslechnout pro pocit odlehčení".
Z dotazníkové metody vyplývá, že z 19 dotázaných klientek si deset myslí, že se mohou svěřit
kterémukoliv vychovateli a také už to každá z nich alespoň jednou udělala, šest se shodlo na tom, že
jen s některými vychovateli si přijdou popovídat, dvě jsou přesvědčeny, že nikdo takový, komu by se
mohly chodit svěřovat, v DÚM není a jedna klientka se v dotazníku nevyjádřila. Výrazně se od tohoto
vyhodnocení neliší ani reakce na otázku „Jak by pomocí hodnotící škály 1 - 5 (jedna = nejlépe
hodnocené) klientky zhodnotily všechny vychovatele v ústavu.“. Deset klientek hodnotilo známkou
dvě, šest klientek známkou jedna, jedna klientka ohodnotila vychovatele trojkou, jedna čtyřkou a jedna
klientka se v dotazníku nevyjádřila. Na základě vlastního pozorování a pozorování interakcí klientek s
ostatními vychovateli jsem zjistila, že nejčastějšími diskutovanými tématy jsou partnerské a
rodičovské vztahy, obavy ze soudního rozhodnutí a z něho vyplývajících důsledků pro klientku,
zážitky z dětství aj.
Závěrem lze konstatovat, že většina klientek využívá možnosti konzultací s vychovateli za
účelem jejich psychické podpory či rady. Roli na straně vychovatele v tomto zkoumaném problému
hraje časová flexibilita a profesní a osobní dispozice. Přes den se na každém oddělení vyskytují
vychovatelé dva, tzn. že se tak zvyšuje prostor a čas pro příležitost vyslechnout klientku oproti
průběhu večera, noci či rána, kdy službu v zařízení vykonávají pouze dva vychovatelé na všech třech
odděleních. Hypotézu tímto potvrzuji, avšak připouštím, že se k ní vztahuje mnoho jiných
otázek. Těmi jsou jednak zmíněné ovlivňující faktory na straně vychovatele a osobní nastavení na
straně klientky (temperament, zkušenosti, momentální naladění aj.).

V. H. Klientky DÚM v budově ani v celém areálu budovy nekouří a z propustek se vracejí v
předem stanovený čas.

Poslední hypotézu jsem ověřovala pozorováním a analyzováním obsahu dat klientek. Z
pozorování jsem na daném vzorku zjistila, že po celou dobu trvání mého zaměstnání v DÚM klientky
v areálu nekouřily a v budově kouřily pouze jednou. V jiném případě bylo na základě mého
pozorování zjištěno, že jedna klientka měla dovoleno chodit jednou denně, vždy večer, na cigaretu*.
Podle záznamů uvedených v Knize hlášení DÚM a v Knihách nočních a denních služeb jednotlivých
odděleních jsem nenašla žádnou informaci, která by nasvědčovala tomu, že klientky v areálu nebo v
budově přes den a v noci kouří.
Na druhou část hypotézy, tedy zda se klientky vracejí z propustek ve stanovený čas, jsem
hledala odpověď pomocí obsahové analýzy dat a také z vlastního pozorování, poněvadž některé
návraty z propustek spadaly časově do noční služby vychovatele. V období, kdy jsem měla noční
služby v ústavu, jsem na svém oddělení neměla žádný případ, kdy by klientka dorazila z propustky
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pozdě či vůbec. Z analýzy obsahu dat jsem ale v Knize hlášení DÚM jednak zjistila, že se v minulosti
vyskytly případy, kdy klientky vychovatelům telefonicky avizovaly svá zpoždění návratu a do ústavu
se dostavily v jinou dobu, než měly. A dále jsem zaznamenala případy, kdy se klientky nedostavily v
dohodnutý čas vůbec a některé se vrátily se zpožděním bez jakéhokoli upozornění vychovatelům.
Na základě zjištěných informací vyvracím 1. část hypotézy, že klientky DÚM v budově
ani v areálu nekouří a i její 2. část, že se z propustek vracejí v předem stanovenou dobu.
Pozn. *

U této klientky bylo zjištěno duševní onemocnění schizofrenií a v době jejího pobytu, kdy se čekalo na

uvolnění místa v psychiatrické léčebně, se klientka projevovala po určitých intervalech velmi neklidně. Po schválení
ředitelem a vedoucím vychovatelem měla tato klientka povoleno chodit kouřit, a to vždy za dohledu vychovatele a v době,
kdy byly ostatní klientky aktivně zapojeny spolu s vychovateli do výchovně vzdělávacích činností.

4.8.2. Metodologické závěry
Z výzkumné sondy, na jejímž základě byly čtyři hypotézy potvrzeny a jedna vyvrácena,
vyplývá, že:
1) většina klientek DÚM zná hlavní funkci tohoto zařízení a většina klientek také zná důvody
svého umístění do tohoto zařízení,
2) DÚM vede podrobnou dokumentaci každé klientky, kde jsou uvedeny důvody jejího
umístění do ústavu, sociální anamnéza a výsledky pedagogicko-psychologického vyšetření
spojené s prognózou délky pobytu klientky v DÚM a jejího umístění do jiné instituce,
3) během pobytu v DÚM se klientky zapojují do výchovně vzdělávacích činností, které jim
má ústav poskytovat (příprava do školy, procvičování učiva základní školy, malování,
četba aj.),
4) většina klientek DÚM využívá možnosti konzultací s vychovateli za účelem jejich
psychické podpory,
5) některé z klientek DÚM během ústavní výchovy kouří buď přímo v budově nebo v jejím
areálu a některé nedodržují termín návratu z propustek.
Na základě dosaženého výsledku se lze domnívat, že DÚM plní první čtyři funkce, které
mu ukládá zákon. Lze se tedy i domnívat, že v jistém smyslu dochází k osobnostnímu rozvoji u
klientek tohoto zařízení.
Avšak vzhledem k zjištění, která vyplývají z výzkumné sondy a charakteru dané problematiky
celkově, nelze konstatovat, že potvrzené hypotézy platí vždy a za všech situací. Výsledky výzkumné
sondy tedy nezobecňuji a nedoporučuji stanovovat rigidní pravidla ve věci zkoumání jakéhokoliv
problému. V případě rozvoje osobnosti v DÚM proto nabízím hned několik důvodů.
 Za prvé: vysoká proměnlivost prostředí - zařízení je postaveno především na pedagogickopsychologickém vyšetření dívek, které mají v menší či větší míře projevy chování, jež mají za
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následek konflikty32 se sociálním prostředím, v němž žijí a právě dívky, pro které je toto zařízení
určeno, mívají v typických projevech chování prvky impulzivity, lability a nestálosti. To vše má
za následek hledání způsobů, jak by měli vychovatelé s klientkami pracovat. Znamená to nacházet
takové metody, které budou pozitivně motivovat jak klientky, tak i vychovatele, aby měla práce
smysl pro všechny zúčastněné.
 Dalším důvodem je individualita vychovatelů - jejich kvalifikace, zkušenosti a charakterové
vlastnosti. Jaký je vychovatel, takový bude pravděpodobně výsledek práce s klientkami a sním se
pojící jejich nastavení k osobnostnímu rozvoji. V důsledku nikoliv druhu činnosti, kterou
vychovatel s klientkami provádí, ale toho, jak tuto činnost provádí, je ovlivňováno klientčino
sebepojetí, které je hnacím motorem, aby se její osobnost mohla rozvíjet. Součástí kvality každého
vychovatele by měla být psychohygiena33, a to nejen po odeznění krizových situací, ale i v rámci
prevence.

4.8.3. Využití výsledků výzkumné sondy
Někdo by mohl namítat, k čemu tato šetření byla, protože koncepce, na které jsou postaveny
funkce DÚM, je obecně veřejnosti známá. Domnívám se, že rozšířené výzkumy či výzkumné sondy v
této oblasti smysl mají, protože se jednak čtenář dozví, co vše může daná problematika obnášet,
jakých témat se lze během bádání dotknout a hlavně, jak vypadá současný stav řízení provozu tohoto
zařízení. Čtenář výzkumnou sondu může využít i pro doplnění odborné terminologie vztahující se k
DÚM a pro určitý obraz funkčnosti tohoto zařízení z pohledu bývalého zaměstnance.
Věřím, že s danou problematikou se dá pracovat v dalších výzkumech. Pro kvalitu šetření je
ale mnohem přínosnější, když se na výzkumu podílí více osob. Lze tak předejít subjektivnímu dojmu
řešitele a tím se na věc získává objektivnější náhled.

4.9. Přílohy
- viz Přílohy k výzkumné sondě v kapitole 6. Přílohy

32

JEDLIČKA, R., KOŤA, J. Analýza a prevence sociálně patologických jevů: aktuální problémy výchovy u dětí a mládeže.
Praha: Karolinum, 1998. ISBN 80-7184-555-8.

33

MÍČEK, L. Duševní hygiena: Vysokoškolská učebnice pro studenty filozofických fakult oboru psychologie. Praha: SPN,
1984.
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5. ZÁVĚR
V Diplomové práci jsem se dotkla témat, jako je osobnost, vychovatel, výchova, ústavní
výchova a mnoha jiných proto, abych se přiblížila koncepci, na které diagnostický ústav stojí. Odhalila
jsem funkce, které má toto zařízení plnit. Nabídla jsem čtenáři pohled do situací, které jsou typické pro
práci vychovatele s klientkami. Z výzkumné sondy jsem potvrzením většiny hypotéz zjistila, že DÚM
plní funkce diagnostické, vzdělávací, terapeutické a výchovné a sociální. Z kapitoly věnované rozvoji
osobnosti vyplývá, že tento proces podléhá čtyřem rovinám - fyzickému zrání, psychickému rozvoji,
sociálnímu rozvoji a rozvoji osobnostnímu. Z potvrzené funkčnosti DÚM lze tedy usuzovat, že toto
zařízení, které působí na všechny čtyři uvedené roviny, se podílí na rozvoji osobnosti u mladistvých klientek tohoto ústavu. Vzhledem k věku a zkušenostem těchto klientek jsou některé z rovin při
procesu aktuálnější než jiné. Je téměř jisté, že minimálně jedna z těchto rovin byla u každé klientky ve
větší či menší míře v době před jejím nastoupením do DÚM zanedbávána.
Zmínila jsem se, že v mladém člověku se rodí postoje, možná úplně nové nebo se utvrzují či
modifikují ty z dřívějška. Vždy je během dospívání (a nejen něj) velice důležité, jaké má dotyčný
zázemí, v čem vyrůstá. Samozřejmě, že je ideální, aby dítě během svého vývoje mělo přítomné oba
rodiče, kteří žijí v páru, kteří se milují, a z jejich lásky dítě pociťuje lásku rodičovskou. Pokud dítě toto
štěstí nemá, hledá ho většinou jinde. Zde lze hledat jednu z odpovědí, proč se stále plní diagnostické
ústavy dětmi a mladistvými. Velká část těchto dětí a mladistvých hledala štěstí mezi svými vrstevníky
v podobě experimentování s drogami, v žití života "jinak", nějak mimořádně a hlavně ne doma.
Většina problémů, které u nich vznikají později, pramení ze života v rodině. Jaký vztah k sobě mají
rodiče, jaké hodnoty vyznávají a zda berou seriózně role rodičů a také role partnerů, se odráží v jejich
dětech, které často od nejútlejšího věku (někteří odborníci by namítli, že už i před narozením) vnímají
skutečné nálady rodinných příslušníků a atmosféru v rodině. To, jak dítě samo sebe hodnotí na základě
procesů sebereflexe a sebepoznání, má spojitost s tzv. "zrcadlovým Já". Tedy jeho vlastní zpracovaný
souhrnný obraz toho, jak si myslí, že ho vnímá okolí. To je důležité proto, aby se člověk mohl stát
svébytným subjektem a nejen proto, aby rozpoznal, kdyby s ním někdo měl v úmyslu manipulovat.
Většina dívek před nástupem do DÚM patřila k nějaké partě, mezi své přátele a nemalé procento
z nich se provinilo nějakým přečinem, který byl spáchán nikoli jednotlivcem, ale celou partou. Lze se
tedy domnívat, že tyto dívky neměly silnou autentickou složku osobnosti. Podléhání tlakům vrstevníků
si lze povšimnout také tehdy, kdy dítě uteče z domova, kdy experimentuje s drogou, jde za školu apod.
V průběhu psaní jsem se potýkala s mnoha tématy, která s řešenou problematikou úzce
souvisejí a nabídla jsem tak čtenáři obraz toho, s čím vším se může proces rozvoje osobnosti klientek
v DÚM potýkat. V podstatě, ačkoli se většina hypotéz z výzkumné sondy potvrdila, jsem
problematiku rozvoje osobnosti v ústavním zařízení pro mládež nevyřešila. Přesto jsem se jí přiblížila
a čtenáři tak poukázala na jeden z možných úhlů pohledu na diagnostický ústav pro mládež. Jak čtenář
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zodpoví otázku "Zda diagnostický ústav ano či ne", už je pouze na něm samotném. Jakási instituce
tohoto typu je však bezpochyby nezbytná.
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6.1. Přílohy k výzkumné sondě
6.1.1. Dotazník

Dotazník vnímání pobytu v diagnostickém ústavu pro mládež klientkami

Dotazník respondent vyplňuje anonymně, je sestaven z 21 otázek týkajících se převážně
vnímání působení diagnostického ústavu pro mládež klientkami.
Veškeré získané informace od respondentů na základě vyplněného dotazníku jsou užity za
účelem pouze pedagogickým, jako součást diplomové práce.

Milé dívky, jsem bývalá noční vychovatelka tohoto ústavu a mám ve škole takový projekt,
který se týká vás - bývalých i současných holek, co jste prošly diagnosťákem. Píšu o tom knížku a
moc mě zajímá, jak na vás tenhle ústav působí. Jestli se to tu dá přežít nebo jestli je lepší být radši v
rodině, i když to není třeba zrovna ideální rodina a člověk v ní není šťastný, jak na vás působí
vychovatelé apod.
Odpovídejte, prosím, stručně a pravdivě. Kde je třeba, odpověď zakroužkujte, či uveďte
příklad. Na vyplnění dotazníku máte maximálně 30 minut.
Pusťte se do toho a ničeho se neobávejte!

1) Co si myslíš, že je hlavní funkcí tohoto ústavu, co má s vámi - s holkami dělat? Uveď.

2) Myslíš, že diagnostický ústav dělá něco špatně nebo něco nedělá třeba vůbec a měl by?

3) Víš, proč jsi v tomhle diagnosťáku?

4) Myslíš si, že pobyt tady tě do budoucna nějak ovlivní? Zní-li odpověď kladně, napiš,
naznač, v čem tě pobyt ovlivní.
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5) A jak je to s vychovateli, je tu alespoň jeden, kterého pokládáš za člověka, se kterým se dá
domluvit a který si na tebe ve většině případů najde chvilku, potřebuješ-li si popovídat? Odpověz ano,
či ne.

6) Kdybys mohla všechny vychovatele z tohoto ústavu (noční i denní) zhodnotit pomocí škály
1 - 5 jako ve škole (jedna je nejlepší), kterou známku bys jim všem dohromady dala?

7) Co si myslíš, že ti ústav, na rozdíl od rodiny, nikdy nemůže dát?

8) Budeš -li chtít mít někdy v budoucnosti děti, na co by sis dala při jejich výchově největší
pozor, abys neudělala chybu?

9) Kdo z dospělých tě v životě nejvíce ovlivnil?

10) Pokládáš své dětství za šťastné, normální nebo spíše nešťastné? Zaškrtni.

11) Zaškrtla-li jsi spíše nešťastné, jaký máš důvod si to myslet?

12) Dostáváš ráda dárky? Zaškrtni: ano, ne.

13) Myslíš, že je správné, že existují výchovná zařízení a diagnostické ústavy nebo bys
navrhovala jiné řešení? Nesouhlasíš-li, uveď příklady, co bys navrhovala.

14) A už se blížíme k závěru dotazníku. Jak je to s drogami, dají se zde nějaké sehnat? Stačí
odpověď ano, či ne.

15) Těšíš se, až odsud odejdeš? Jestli ano - na co (na koho) se těšíš nejvíce?

60

16) Napadlo tě někdy odsud utéct nebo už jsi to někdy udělala? Zaškrtni: ano, ne.

17) Které z následujících hodnot jsou pro tebe v životě nejvíce důležité? Očísluj podle
důležitosti:
(1- nejdůležitější, 6- nejméně důležitá)

láska zdraví bezpečí vzdělání jistota svoboda

18) Co tě u tebe doma v rodině nejvíce a nejčastěji trápilo?

19) Co tě nejvíce trápí tady - v ústavu?

20) Myslíš, že hlavním úkolem tohoto ústavu je co?

21) Je něco, co si myslíš, že má ústav zásadně plnit ve svých funkcích a neplní?

Moc ti děkuju za tvůj čas a přeji hodně lásky a štěstí ve tvém životě!
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6.1.2. Denní list klientky - ofocený formulář, který u každé přítomné klientky v DÚM
vychovatelé denně vyplňují (část vyplňují denní vychovatelé, část noční), Praha, Hodkovičky
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Náležitosti v osobní dokumentaci klientky DÚM (vypsané z předtištěného formuláře) Praha,
Hodkovičky

Jméno a příjmení:
Adresa bydliště:
Vzdělání:

Datum příjmu do DÚM:
Datum narození:
R.Č.:

Typ opatření (ústavní či ochranná výchova):
Místo vydání opatření:
Č.j.:
Datum:

Rodinná anamnéza:
Matka - Jméno a příjmení, adresa, datum narození, tel. kontakt:
Otec - Jméno a příjmení, adresa, datum narození, tel. kontakt:
Rodinná situace:
Sourozenci:
Jiné:

Důvody umístění do DÚM:

Poznámky:
(obvykle název pojišťovny)
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6.1.3. Komentáře klientek z Knih přání a stížností
(umístěných na odd. B a C DÚM) Praha, Hodkovičky

"Nenávidím tady ty vychovatelé na céčku! Tady ty vychovatelé nadržujou holkám, který
přijdou na vychovatelnu a rozbrečej se tam. ste trapný a nenávidím vás!"

"Prosím, můžete vyčistit DVDčko?"

"Prosila bych častější vycházky ven."

"Delší návštěvní hodiny, díky."

"Hm.....šlo to, ale doma je doma."
"Přeju si jít co nejdřív domů. A když by to nevyšlo - dát aspoň na kojeňák*, hlavně né do
Černovic."

"Aby mě pustili domů aspoň na týdenní propustku."

"Já bych si přála, abych šla domů a už se sem nikdy nevrátila."

"Chci domů a udělat přijímačky!!!!"

"Přála bych si, abych se vrátila domů, budu sice u sestry, ale aby mamka se vzpamatovala a
uvědomila si, že jsem tu! A aby všechny holky, které tu jsou a nadále budou, aby si uvědomily, že
rodina je v životě důležitá, protože se člověk vždy má kam vrátit a má oporu, protože život je složitej!
A přála jsem si a vždy budu, abych měla mamku, která mě pochopí a bude se mnou."

"Přála bych si, abych se mohla vrátit domů, ale mám ústavku, tak na to můžu zapomenout - i
když se budu snažit, tak nevim, jestli mi to pomůže. Máma mě ještě teď domů nechce má strach nedivím se jí. Jinak je to tu fajn, ale doma je doma."

"Přála bych si, abych byla zase doma – u rodičů. Já vím, udělala jsem hodně chyb a taky toho
moc lituju a chtěla bych to napravit, protože mám strašně moc ráda svoji mamku a taťku, kteří mě
mají moc rádi a chápu, proč mě sem dali - chtěji pro mě to nejlepší. Až se vrátím domů, tak se všem
moc chci omluvit za to, jak jsem je neposlechla a moc mě to bolí. Tady jsem si uvědomila tolik chyb a
to je dobře. Děkuji."
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"Přála bych si více volnosti, chodit častěji na procházky a aby byly zase půlhodinový
propustky."

"Je to tu celý trapný, hlavně ty vychovatelé, jen (jméno vychovatelky) je dobrá. "
Fantomas
*

Součástí DÚM je Kojenecký ústav pro klientky DÚM - mladistvé matky.
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6.1.4. Týdenní programy jednotlivých oddělení - ofocené 3 verze DÚM, Praha, Hodkovičky
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6.2. Cíle a úkoly středisek
(Středisko výchovné péče + Nadace pro dívky v krizi a jejich mateřství (15–18 let) a
Diagnostický ústav pro mládež + Středisko výchovné péče) - kopie dokumentu DÚM, Praha,
Hodkovičky

Cíle a úkoly středisek

1. Nabídnout klientům s rizikem či s projevy poruch chování a negativních jevů v sociálním
vývoji okamžitou všestranně preventivní péči a speciálně pedagogickou pomoc a radu a předcházet tak
dalším vážnějším vývojovým poruchám a odstraňovat či zmírňovat již vzniklé poruchy chování.
2. Rozvíjet spolupráci s rodinou klienta, přispívat k podpoře či obnově jejích funkcí a k
ochraně práv dítěte.
3. Poskytovat speciálně pedagogické a psychologické služby klientům zaměřené na rozvoj
osobnosti, sebepoznávání, rozvoj prosociálních forem chování, na prevenci školní neúspěšnosti a
negativních jevů v sociálním vývoji, nápravu problémů v učení a chování a dalších problémů ve
vývoji a vzdělávání.
4. Poskytovat speciálně pedagogické poradenské služby pedagogickým a jiným odborným
pracovníkům v oblasti péče o výchovně ohrožené děti a mládež.
5. Poskytovat speciálně pedagogickou a poradenskou pomoc dětem a mládeži propuštěné z
ústavní a ochranné výchovy při její integraci do společnosti do doby ukončení přípravy na povolání.
6. Po dobu práce s klientem úzce spolupracují s jeho kmenovou školou.
7. Podílejí se na zabezpečení úkolů vyplývajících ze zákona č. 109/2002 Sb. a prováděcí
vyhlášky.
8. Úzce spolupracují s pedagogicko-psychologickými poradnami, speciálně pedagogickými
centry, s výchovnými poradci škol, školními metodiky prevence, orgány sociálně právní ochrany
dítěte, středisky sociální prevence, zdravotnickými zařízeními, orgány ministerstva vnitra a
spravedlnosti, zařízeními pro výkon ústavní a ochranné výchovy a dalšími odbornými institucemi, dle
potřeb péče o jednotlivé klienty.
9. Spolupracují s orgány probační a mediační služby při realizaci probačních programů pro své
klienty.
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6.3. Záchytné pracoviště
- kopie dokumentu DÚM, Praha, Hodkovičky

Záchytné oddělení DÚM je realizováno formou zdravotní izolace, neboť dívky neprošly
zdravotním vyšetřením a nelze vyloučit možnost nákazy.
Na záchytné pracoviště přijímáme dívky, které ukončily povinnou školní docházku. Na
záchytné pracoviště nebude přijata dívka, která je zjevně pod vlivem drogy nebo alkoholu, nebo je v
takovém zdravotním stavu, že vyžaduje okamžitou lékařskou péči nebo hospitalizaci. Dále dívka
nebude přijata v případě, že kapacita záchytového oddělení (2 místa) je naplněna. Dívky zachycené na
útěku z DÚM nebudou přijaty pouze v případě, že jejich zdravotní stav vyžaduje okamžitou lékařskou
péči nebo hospitalizaci, nebo pokud jsou zjevně pod vlivem drogy nebo alkoholu.
Dívky na záchytné oddělení přijímá sociální pracovnice nebo noční službu konající
vychovatelka, převezme od příslušníků Policie (v noci za asistence příslužby) dívku s vytěžením a
zprávou o vrácení vypátrané nezletilé osoby. Na tuto zprávu příslušník Policie potvrdí hodinu
příchodu dívky a způsob vyrozumění zákonných zástupců, VÚM nebo OPD. Vychovatelka sepíše
šatní lístek (nechá podepsat), na kterém vyznačí cenné věci a peníze, provede se zachycenou celkovou
hygienu, umyje vlasy, vydá ústavní ošacení, domácí obuv a hygienické potřeby. Osobní věci uloží do
příslušné skříňky v šatně, šatní lístek založí do příslušných desek na sborovně vychovatelů, cenné věci
bezpečně uloží a předá následující službě. Dbá, aby při umístění nezletilé na izolaci nezůstaly dívce
žádné osobní věci (nebezpečí úrazu a sebepoškozování). Do Knihy hlavní hlášení zapíše příjem dívky,
jméno a hodinu příchodu a místo, odkud pochází. V případě, že již není přítomna sociální pracovnice,
předá vytěžení a zprávu o zachycení do Knihy hlášení a ráno předá sociální pracovnici.
Pokud je dívka přijata na záchytné oddělení v době nepřítomnosti odborných pracovníků
(psycholog, etoped, zdravotní pracovnice), provede základní pohovor žurnální nebo noční služba. V
nejbližší možné době seznámí s výsledky pohovoru a s celkovým stavem dívky výše jmenované
pracovníky. Zdravotnice provede základní vstupní vyšetření, ev. doporučí nezbytnou léčbu.
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6.4. Případové studie

Případová studie č. 1
Na svém oddělení jsem měla narkomanku, která byla do DÚM umístěna z dětské domova
z důvodu napadení vychovatelky židlí, jež poté strávila několik týdnů v nemocnici. Vychovatelé z ní
měli obavy. Dívka navíc trpěla sebedestruktivními sklony a měla často pořezané ruce. Přistupovala
jsem k ní stejně jako k ostatním dívkám – přirozeně a otevřeně. Strach jsem měla ale také. Po příchodu
do služby, kdy jsem zjistila, že tato dívka, kterou jsem do té doby neznala, je na mém oddělení, jsem
obešla všechny pokoje, abych dotyčnou vyhledala a osobně se s ní seznámila. Cestou na chodbě jsem
si všimla neznámé tváře klientky, která se mi dívala do očí a zároveň jsem si nemohla nevšimnout
jejího zvláštního úsměvu. Zeptala jsem se jí, jestli ví, kde najdu dotyčnou XY. Odpověděla mi dotazem:
„A co jí chcete?“. V tu chvíli mi bylo jasné, že je to ona a odpověděla jsem, že se chci seznámit a
zjistit, koho mám na noc nového na oddělení. Podala jsem jí ruku, stejně jako podávám každé nově
příchozí a nabídla jí, zda se nechce jít posadit ke mně do kanceláře a seznámit se. Klientka byla
překvapená, ale šla. Posadila jsem se naproti ní a dívala se jí s nepatrným úsměvem do očí. V hlavě se
mi točily momenty strachu, nervozity a snahy o porozumění.
Ptala jsem se jí na rodiče a přítele, abych zjistila, jestli jí na někom záleží. Rozpovídala se a
dokonce mi přinesla ukázat i fotky svých příbuzných. Od toho večera se mi začala svěřovat a po
dalším příchodu do práce mě velmi mile uvítala se slovy, že se na mě těšila. Každému říkala, že kdo na
mě sáhne, tomu ublíží. Jednou jsem dala při povídání si s klientkami přednost jiné dívce. Vystavila
jsem se tak poté výčitkám, že jsem ji zradila a že ji už nemám ráda. Klientka se ke mně nezdravě
připoutala. Snažila jsem se jí vysvětlit, že tady nikoho nemám ráda méně nebo více, že se všemi
jednám stejně a každý má právo na to, být na chvíli středem mého zájmu. Po zdlouhavém opakovaném
vysvětlení mi dala najevo, že chápe.

Občas si na tuto klientku vzpomenu s docela příjemným pocitem. Z tohoto zážitku pro mne
vyplývá jediné - že každý je v prvé řadě člověk a má právo, aby se s ním zacházelo slušně a dala se
mu určitá naděje na zlepšení jeho situace. Právě díky přísnému zacházení s mládeží po jejich prvních
delikventních projevech se z nich teprve v důsledku toho mohou stát kriminální případy. Ovšem
podlehnout soucitu či nevymezit jasná "pravidla hry" s klientem, hodnotím také jako nepřiměřené.
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Případová studie č. 2
Bohužel, jsem zažila i napadení kolegyně klientkou uprostřed noci. Rány, jak někdo do něčeho
bouchá, byly slyšet až na mé oddělení (tj. oddělený úsek dlouhou chodbou a dveřmi). Zamířila jsem
rychlým krokem na druhé oddělení (oddělení A), když jsem uviděla kolegyni doslova vypadnout ze
dveří, které dělily oba úseky. Krvácela z hlavy a evidentně byla v šoku. Na chodbě tohoto oddělení
byla velmi intenzivně cítit krev a na konci chodby seděla klientka vedle rozbité dřevěné desky na dva
kusy. Ostatní dívky vykukovaly z pokojů. Situaci, do které jsem přišla, jsem si neuvědomovala. Vzala
jsem kolegyni za ruku a s její pomocí ji odvedla do kanceláře. Cestou jsem řekla ostatním dívkám, ať
se vrátí do pokojů a hlídala jsem si míjející klientku na zemi, aby na nás znovu nezaútočila. V
kanceláři, kterou jsem okamžitě zamkla, jsem kolegyni ošetřila hlavu obvazy a chopila se telefonu.
Zavolala jsem záchrannou pomoc, po té policii, hlavní vychovatelku a náhradní noční službu. Po
příjezdu sanitky jsem doprovodila kolegyni k bráně. Klientka seděla stále na chodbě a ostatní dívky si
na pokojích povídaly. Do příjezdu policie jsem čekala u brány venku před budovou. Dostavila se brzy
po odjezdu rychlé záchranné služby a vyčkala se mnou, už v kanceláři, na přivolanou hlavní a
náhradní vychovatelku.

Celý tento případ jsem si uvědomila až druhý den. Situace vznikla tak, že útočná klientka,
která měla v plánu z DÚM utéct, se s dívkami na pokoji domluvila, že jedna z nich bude předstírat, že
ji není dobře a až se vychovatelka půjde do pokoje podívat, aby zkontrolovala, jak se dotyčná cítí,
napadne ji tato klientka dřevěnou deskou vytaženou z nočního stolku zezadu do hlavy. Z události jsem
si vzala zkušenost, že je třeba se mít na pozoru vždy a všude během služby. Při odchodu z domova do
práce, jsem se pak prakticky už nikdy nezbavila představ možného rizika s touto událostí spojeného.
Zpočátku jsem měla potíže se spánkem a zdály se mi nepříjemné sny. Po odeznění, kdy jsem celý
příběh vyprávěla blízkým a ostatním kolegyním, se pocity strachu zmenšovaly. Jakmile jsem ale ve
své službě měla v noci obcházet pokoje dívek, abych se ujistila, že spí a že vše probíhá, jak má,
zmocňovaly se mne tyto pocity stále a byla jsem pokaždé velmi, až možná přespříliš, obezřetná. Snad
že jsem si dobře uvědomovala, že kdyby podobná situace znovu nastala (a mnohokrát jsem ve službě
zaslechla od některé z klientek, že se mne v noci bude některá z klientek snažit napadnout, například
svázáním rukou a nohou a přehozením igelitového pytle přes hlavu, aby ze zařízení utekla i s klíči),
pomocnou sílu bych našla jen u své kolegyně, která měla na starosti druhé oddělení a to je vše. Vždy,
když jsem začínala mít podobné obavy už při příchodu do zaměstnání, snažila jsem se s dívkami,
zvláště s těmi novými, pokud to jen trochu šlo, navazovat kontakty. Velmi se mi osvědčil přirozený a
otevřený přístup. Od té doby jsem s kolegyní, která mi předávala noční službu, vždy podrobně
zkonzultovala nově příchozí a očekávané klientky v průběhu noci, zda-li je u některé z nich možné
předpokládat více než u ostatních ofenzivní projevy agresivity. Tyto prožitky a jejich důsledky ovšem
zaměstnanci denní služby v podstatě neměly, přes den byli na jedno oddělení vychovatelé dva,
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figurovali zde i muži - vychovatelé a fungovala zde žurnální služba, ředitel aj. Dívky, které mívaly v
plánu utéct, toho mnohdy využívaly v čase svých propustek či vycházek s vychovateli.
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