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ÚVOD 
 

Sexualita dospívajících je dnes a denně probírané téma. Daleko méně se však 

diskutuje o jeho možných následcích, jakým může být těhotenství dospívající dívky.  

Výběr tématu pro mou diplomovou práci byl otázkou souhry náhod.  

V listopadu 2007 jsem z nostalgie či zvědavosti otevřela časopis Dívka, ve 

kterém byl publikován článek: V šestnácti mámou. Tento článek mne natolik zaujal, že 

jsem si pro vykonání průběžné praxe v roce 2008 vybrala právě oddělní matek 

v Diagnostickém ústavu Hodkovičky.  

Po praxi mi vedoucí oddělení nabídla místo asistentky pedagoga a já jsem ho 

přijala. Díky mé práci jsem se seznámila podrobně s touto problematikou a při psaní 

diplomové práce jsem se opírala o své zkušenosti. Mohu tedy nadneseně říci, že za tím 

vším stál časopis pro mládež. 

Volba spojení těhotenství dospívajících s jejich sexualitou je záměrná, a to 

z toho důvodu, že jedno téma vyplývá z druhého. Bez jednoho by druhé nebylo. 

Diplomová práce je koncipovaná na dvě části, teoretickou a praktickou. V 

teoretické části je mým cílem obsáhnout pojem dospívání a jeho specifika, možná rizika 

a následky s ním spojené. Podrobněji bych se chtěla zabývat vztahy v tomto vývojovém 

období a sexualitou s tím spojenou. Dále se budu věnovat těhotenství obecně a 

těhotenství u dospívajících.  

Pro dospělou ženu je  těhotenství obvykle nejkrásnějším obdobím jejího života. 

Toto období přináší také určité komplikace a starosti, se kterými ženě pomáhají 

většinou její nebližší, rodina, manžel či přátelé. Existuje však skupina maminek, které 

své těhotenství neočekávají a nejsou na ně dostatečně připravené po stránce fyzické, 

psychické ani emocionální.  

Jedná se o dospívající dívky, pro které je těhotenství a mateřství daleko 

náročnější a potřeba pomoci okolí je v tomto případě daleko větší. V teoretické části 

proto uvádím možné formy péče o dítě, a to od péče samotné nezletilé matky až po 

ústavní péči. 

 V praktické části bude uveden výzkum sexuality mládeže, ve kterém bych si 

chtěla ověřit své domněnky po nastudování teorie o dospívajících. Po této části bude 

následovat podrobný popis školského zařízení, ve kterém nyní pracuji. Jedná se o již 
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zmiňovaný Diagnostický ústav a středisko výchovné péče Hodkovičky. Budu se 

věnovat celému průběhu pobytu, od přijetí až po odchod ze zařízení.  

Větší pozornost bude věnována jednomu z detašovaných pracovišť ústavu, a to 

specializovanému oddělení pro nezletilé matky s dětmi. Praktickou část uzavřou 

případové studie ve formě rozhovorů s „našimi“ klientkami. Mou snahou bude v nich 

najít styčné body, které jsou pro dívky ubytované na tomto oddělení typické. 

Cílem diplomové práce je seznámit s touto problematikou širokou veřejnost a 

dále zjištění nebo vytipování rizikových faktorů, které mohou být důvodem těhotenství 

u nezletilých. 
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TEORETICKÁ ČÁST 
Teoretická část objasňuje problematiku, jíž se diplomová práce zabývá. 

Vymezuje pojem dospívání a možná úskalí související s tímto vývojovým obdobím. 

Následně se věnuje těhotenství dospívajících dívek a možným alternativám péče o dítě.  

 

1. DOSPÍVÁNÍ 
 

Dospívání je velmi důležitou etapou každého člověka. Jde o přechodnou dobu mezi 

dětstvím a dospělostí. Začíná kolem jedenáctého roku a končí přibližně ve dvaceti 

letech dosažením dospělosti. Je to bouřlivé období, ve kterém dochází ke komplexní 

proměně osobnosti, a to ve všech oblastech. Právě tato proměna ovlivňuje následující 

život jedince. Během této etapy si člověk vybírá a připravuje se na svůj pracovní život. 

Hledá svoje místo v sociálním životě. Dalo by se říci, že si buduje svůj vlastní jedinečný 

prostor.  

Dříve bylo toto životní období opomíjeno a život člověka se dělil jen na dětství, 

dospělost a stáří. Nebyl mu přikládán žádný význam, šlo jen o přípravu na dospělost. 

Nebylo jedinečné a tolik probírané jako dnes. 

V mnoha knihách je dospívání definováno jako jeden pojem. Osobně se však 

přikláním k rozdělení dle Vágnerové ve Vývojové psychologii na pubescenci a 

adolescenci. Tato dvě vývojová období na sebe sice navazují a prolínají se, přesto jsou 

odlišné a každé má svou podstatu v něčem jiném. 

 

1.1 Pubescence 
 

Pubescence je první fází dospívání. Její průběh je zhruba mezi 11. a 15. rokem. 

Samozřejmě je třeba počítat s jistými odchylkami, jelikož je každý člověk jedinečný, 

stejně tak jako jeho vývoj. V tomto období se proměňuje u jedince celá jeho osobnost a 

pohled na svět kolem sebe.  
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Nejvýraznější změny jsou v oblasti tělesného dospívání a s tím spojeného 

pohlavního dozrávání. Jde o proměnu hormonálních funkcí. V rámci této viditelné 

změny se v jedinci mění pohled na sebe sama. Zevnějšek pubescenta se stává 

důležitějším než v předchozím vývojovém období. Je pro jedince natolik podstatným, že 

ovlivňuje jeho sebejistotu. „Tělové schéma je sociálním reprezentantem vlastní 

osobnosti. Je první informací, kterou o jedinci jakýkoliv sociální partner dostává.“ 

(Vágnerová, M.  2000). 

Tělesné schéma a schéma duševní se nemusí vždy vyvíjet ruku v ruce. Nastávají 

momenty tělesné vyzrálosti s duševní nevyzrálostí, což je pro jedince, většinou dívky, 

zátěžovým údobím. Tento „problém“ řeší tzv. popíráním reality, které začíná u volného 

oblečení a může končit mentální anorexií. Zde je třeba včasná pomoc rodičů a školy.  

Dívky v tomto věku sledují tzv. ideál krásy a za každou cenu se mu chtějí 

podobat, čímž u nich dochází k věčným pocitům nespokojenosti a ke zhoršení jejich 

sociálního statusu. 

Pubescentovo myšlení a emoční cítění také prochází velkou změnou. Člověk je 

v tomto věku více labilní, emočně nevyrovnaný a reaguje přecitlivěle více než kdy 

jindy. Je to primárně tím, že pubescent ztrácí jistotu a stabilitu, kterou předtím měl. 

Jedná proto podrážděně a jeho chování může být zhoršené až neúnosné. Velmi často se 

u něj objevuje náhlé střídání nálad a nízká frustrační tolerance. 

V tomto věku je narušené nebo není zcela stabilní sebehodnocení a 

sebeovládání. Právě tato vnitřní nejistota může pubescenta uzavírat do sebe, kde se ve 

své fantazii snaží uniknout pro něj kruté realitě. Díky této nejistotě se také velice často 

objevuje nesmyslná vztahovačnost, kritičnost a nechuť se přizpůsobit jakýmkoliv 

kompromisům. Pubescenti nesnáší autoritu a podřízenou roli, proto se v tomto období u 

nich mohou začít vyskytovat problémy ve škole, a to zvláště s autoritativními učiteli. 

Snahou pubescenta je osamostatnit se od rodiny a závislosti na ní. Chce se 

odlišit, jít „vlastní cestou“. Tímto způsobem logicky dochází k „zpochybnění 

rodičovských hodnot a norem“ (Vágnerová, M. 2000). Rodiče v některých případech 

nejsou schopni akceptovat vývoj svého dítěte a snaží si za každou cenu udržet ten samý 

citový vztah, jaký měli před jeho pubertou. Naopak pubescenty tento rodičovský přístup 

svazuje a omezuje, a tak dochází k věčným střetům a konfliktům. 

Kritičnost, jak již bylo uvedeno, je podstatnou složkou mladého pubescenta. 

Právě kritika často spadá na hlavy rodičů a to hlavně kvůli jejich neupřímnosti, které si 
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dospívající cení nejvíce. Dalšími kritérii pro upevnění jistoty a důvěry dospívajících 

v rodiče je spolehlivost a jednoznačnost v jejich výchově a chování. Pubescenti musí 

jistě znát své hranice a také vědět, co je čeká, když je naruší.  

Dospívající odmítají přílišné opečovávání svých rodičů, zvláště matek. Je to pro 

ně ponižující a dává jim to punc dítěte, ze kterého se snaží mermomocí vymanit. 

Pubescenti potřebují vidět správné příklady mužské a ženské role, aby měli vzor pro 

svůj vývoj, což někteří rodiče bohužel nedokáží a jejich děti to může ovlivnit na celý 

život. 

V tomto vývojovém období nastává důležitý bod, kterým je ukončení povinné 

školní docházky a diferenciace dalšího profesního života. Jde o odpoutání od role žáka, 

která přechází do role jedince, který rozhoduje o své budoucnosti sám nebo za určité 

podpory rodičů. Budoucnost pro něj začíná mít smysl, dokáže nad ní uvažovat a 

formulovat ji. 

Právě v tuto dobu dochází „ke ztrátám starých jistot a pozic a potřebě nové 

stabilizace za nových podmínek“ (Vágnerová, M. 2000). Novými podmínkami je 

myšleno to, že jedinec pro dosažení dalšího vývojového stupně mění charakter vazby na 

rodinu, stává se více samostatným – emancipuje se. Tato emancipace mu přináší rozvoj 

kompetencí, kterými dospívající prokazuje, že už takovou míru závislosti ke svému 

životu nepotřebuje. 

Na prvním místě jsou u pubescenta vrstevníci. Je zde potřeba ztotožnění se 

s nimi a jejich akceptace. Dospívající hledá své přijatelné místo ve společnosti, které si 

musí vydobýt a hlavně udržet. Adorace a pozitivní hodnocení vrstevníků je pro 

pubescenty velmi důležitá. V tuto chvíli je daleko podstatnější než adorace od rodiny, 

která ustupuje do pozadí.  

Vrstevníci jsou pro pubescenta daleko lákavější, jelikož mají stejné potřeby i 

problémy jako on sám, a proto má dojem, že jen oni mu mohou rozumět nejlépe. Právě 

oni mu pomáhají s podporou jeho identity. Vliv vrstevníků je daleko silnější než vliv 

rodiny, stejně tak jako autorita od „šéfa“ party je více uznávána.  

Skupiny si vytváří vlastní pravidla normy a uznávané hodnoty. Také styl je pro 

dospívající velmi důležitý. Proto ve skupině chodí všichni stejně oblečení. Až později 

dochází k postupnému osamostatňování a hledání sama sebe. Objevuje se zde také silná 

potřeba přátelství a důvěrného vztahu.  
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1.2 Adolescence 
 

Adolescence je druhou fází dospívání. Její průběh trvá přibližně od 15 do 20 let, 

opět se musí počítat stejně jako u pubescence s individualitou vývoje každého jedince, 

který tímto vývojovým obdobím prochází. Podmínkou „vstupu“ do fáze adolescence je 

pohlavní dozrání jedince.  

Adolescenti však nechtějí přijmout pozici dospělého, plně samostatného jedince. 

Chtějí spíše experimentovat a mít volnost. Dospělost je pro ně omezením a ochuzením 

jejich života. 

Období adolescence je definováno určitými proměnami (dle Vágnerové, M. 2000): 

• v období adolescence se většinou vyskytuje první pohlavní styk  

• tuto fázi ohraničují dva důležité body v životě člověka, a to dokončení školní 

docházky na jedné straně a na straně druhé dovršení přípravného profesního 

období 

• poslední kritériem je dosažení plnoletosti adolescenta s následnou plnou 

zodpovědností za své činy 

 

Stejně jako u pubescentů, tak i u adolescentů je kladen důraz na tělesný vzhled. 

Ten podporuje jedincovu jistotu a sebevědomí. Právě zevnějšek je prostředkem jak 

dosáhnout vyššího sociálního statusu a prestiže. Jejich styl oblékání je snahou ukázat 

okolnímu světu svůj postoj či názory. Na rozdíl od pubescentů ubývá v oblečení 

barevnost a spíše dominuje černá.  

Dalším znakem je genderové odlišení dívek od chlapců. Dívky nosí daleko 

vyzývavější modely, kterými provokují své okolí. Právě jejich atraktivita je vynáší „do 

nebes“ na žebříčku sociálního statutu. „Krásná dívka bude akceptovatelná za všech 

okolností“ (Vágnerová, M. 2000). Stejně jako je u dívek důležitá fyzická krása a 

atraktivita tak u chlapců je to fyzická síla a výška postavy. Tato síla je bohužel často 

uplatňována vůči slabším vrstevníkům ve formě šikany. 

Pro adolescenty je typické přicházet s novými a neotřelými postupy či 

řešeními, které někdy pozbývají smysluplnosti a efektivity. Jejich řešení bývají 

většinou radikální a zbrklá. Usilují o to, aby všechna řešení měla absolutní platnost. 

Nemají rádi kompromis, a proto ho příliš nevyhledávají. 
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Adolescenti mají rádi nové vzrušivé podněty a intenzivní ač krátkodobé 

prožitky, kterým často podléhají na úkor studiu, který pro ně nemá takový status 

důležitosti. Dávají přednost volnočasovým aktivitám a rozvoji svých tvůrčích 

schopností. Mají potřebu neodkladného uspokojení, tudíž pro ně není tolik přijatelná 

činnost v blízké budoucnosti neohodnocena. Přesto se v této době vytváří vztah 

k výkonu, který se v budoucnu projeví v jejich pracovní činnosti. 

 

Jak uvádí Vágnerová ve Vývojové psychologii, adolescent prochází v tomto období 

dvěma fázemi, tj.:  

• Fáze postupné stabilizace. Na počátku adolescence dochází 

k postupnému vyrovnávání vztahů s rodiči. Jedinec v této době dosáhl 

určitého stupně samostatnosti, a zároveň si osvojil zralejší způsoby 

chování, nemá tudíž potřebu reagovat demonstrativními projevy. 

Adolescenti dokáží s rodiči žít podle určitých, nově nastolených pravidel. 

Nesouhlas s rodinnými hodnotami či postupy u nich již nemá charakter 

protestu nebo odporu, ale ignorování. Na konci této vývojové etapy se 

adolescent zbavuje role dítěte v rodině a je považován za dospělého se 

všemi povinnostmi, které s touto rolí souvisí. 

• Fáze psychického osamostatnění, tj. ukončení separace ze závislosti na 

rodině. Adolescent si již plně vytvoří identitu, která je jedinečná a 

alespoň částečně se přibližuje realitě. Mnohdy jde o nápodobu vzorů, 

které jim přijdou přijatelné pro ně i okolní. Stále se však mohou 

objevovat experimenty v rámci identity jedince, což na konci 

adolescence odeznívá, jelikož je to pro dospělost již nepřijatelné. 

 

U dívek se v tomto období začíná plně rozvíjet potřeba citového vztahu a 

uspokojení jím. Chtějí co nejdříve dosáhnout citové stability a identity, nemají potřebu 

experimentovat. V tomto období nejsou tolik soupeřivé jako chlapci. Mají potřebu 

realizace vlastního života, ať již jde o manželství, děti nebo kariérní růst. 

Chlapci tohoto věku mají větší potřebu soupeření a uznání své identity. Mají 

daleko větší prostor pro svůj vývoj než dívky, protože na ně není vyvíjen takový tlak 

společnosti. Pro rodinu chlapci zůstávají déle dětmi, které mají více svobody a méně 

povinností. 
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Skupina či vrstevníci jsou pro adolescenta stále důležití, ale jeho výběr je již 

omezenější. Jedinec si vybírá skupinu podle určitých rysů a pravidel, které sám uznává 

a ztotožňuje se s nimi. Právě toto období je nebezpečné pro patologické přetvoření 

identity jedince. Nebezpečím jsou tu drogy, sekty a podobné „lákadla“, kterým může 

jedinec hlavně v rané adolescenci snadno podlehnout. 

Stejně tak jako se během vývoje separuje od rodiny, přichází i období separace 

od skupiny. Dochází k selekci na menší počet „opravdových“ přátel, se kterými má 

adolescent pocit plného souznění a pochopení, což je pro něj důležité. 

Další podstatnou skupinou, ve které se jedinec vyskytuje, je třída. I zde má 

jedinec určité sociální postavení díky prospěchu, peněžnímu zabezpečení nebo svému 

vzhledu. Pokud je jedinec pro třídu nekonformní, mohou nastat problémy, které se 

projeví nechutí se učit a následně zhoršením jeho prospěchu. 

Na konci adolescence přichází období nástupu do zaměstnání, které na jednu 

stranu dává jedincovi svobodu a absolutní odpoutání od rodiny. Na straně druhé pro ně 

může být tato změna životní stylu zklamáním, zdrojem problémů a povinností, na které 

nebyl zvyklý. Nepřizpůsobení se roli zaměstnance a odchod ze zaměstnání svědčí o 

nevyzrálosti adolescenta. Také přijetí určité hierarchie a hlavně autority bývá zezačátku 

problémem.  
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1.3 Rizikové faktory v dospívání 
 

Přesto, že má dospívající spíše odstup od rodiny, má na něj přece jen nějaký 

vliv. Dříve byla delikvence u dospívajících většinou spojována se sociálně slabými 

rodinami. Dnes se však děti s rizikovým chováním vyskytují i v dobře situovaných 

rodinách. 

Jde primárně o soudržnost rodiny a její klima, které nezávisí na bohatství či 

chudobě. „Nicméně platí, že většina rodin mladistvých delikventů je méně sdružných a 

atmosféra v nich je konfliktnější než v rodinách s normálně vyvíjejícími dětmi“ 

(Matoušek, O. 1993). Také vliv rodiny je daleko slabší, než byl dříve. Děti jsou daleko 

méně zaměstnávány rodinnými povinnostmi, mají více svého volného, tudíž 

nekontrolovaného času. Se slábnoucím vlivem rodiny naopak roste vliv vrstevníků, 

který může být pro dítě v některých případech nebezpečný, pokud včas nezareaguje 

rodina či škola. 

Živnou půdou pro rizikové chování dospívajícího je neshoda ve výchově mezi 

matkou a otcem. Ti soustředěni na svůj „boj o moc“, zapomínají na to hlavní, což je 

jejich dítě. V těchto případech je pro dítě lepší rozvod rodičů a následná střídavá péče.   

I když právě u dětí z rozvedených rodin je nejčastěji objeveno delikventní chování. 

Může to být obdobím, ve kterém rozvod probíhal a zapojením dítěte do rozvodu 

samotného. Rodiče mají pocit, že musí dítě získat na svou stranu, čímž ho dostávají do 

bezvýchodné situace. 

Také děti svobodných matek mívají problémy, v tomto případě může jít o 

úzkostné opečovávání svých dětí matkami, které jsou osamělé a na svých dětech si to 

kompenzují. Dospívající jsou doslova svázáni matčinou láskou. Samozřejmě v tomto 

vývojovém období je role otce v rodině vysoce důležitá. Pro chlapce je otec vzorem a 

učitelem a pro dívky je to první kontakt s mužským pohlavím. „Dcery vychovávané bez 

otce tendují v dospělosti k extrémnějším postojům vůči mužům, tzn. buď k nekritickému 

obdivu, nebo k naprostému odmítání mužů“ (Matoušek, O. 1993).  

Mezi „rizikovou“ mládež také patří děti, na které je tlačeno či je od nich 

očekáváno přespříliš. Tyto děti patří mezi tzv. vymodlené. Rodiče do nich vkládají 

všechny naděje a snaží se skrz ně realizovat své neúspěchy. Děti tak jsou pod 

permanentním tlakem, který u nich může rozvinout i psychické poruchy. 
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Někdy k delikventnímu chování dospívajících stačí nespokojenost rodičů 

s pohlavím svého dítěte. Pokud rodiče chtěli chlapce a mají dívku, které tento „omyl“ 

neustále opakují, může dívka začít páchat trestnou činnost, aby dokázala svým rodičům, 

že i ona „má na víc“. 

Společnost je velmi znepokojena nárůstem kriminality, a to i mezi dětmi a 

mládeží, kde se „nejvíce vyskytuje majetková, násilná a mravnostní trestná činnost“ 

(Vocilka, M. 1997), dále je to neoprávněné užívání motorového vozidla, trestné činy 

související s toxikomanií, patologické hráčství a prostituce. 

Na dospívající a na vznik nežádoucího chování má prvořadý vliv vrstevnická 

skupina. Vytvářejí se party, které se zabývají ne vždy pozitivní činností. Tato činnost je 

projevem skupiny, která podporuje sebejistotu jedince, jenž ztrácí zábrany a 

individuální zodpovědnost. Většinu delikventní mládeže tvoří ekonomicky závislí 

jedinci s ukončeným základním vzděláním. 

Nejdůležitějším faktorem při předcházení těchto patologických jevů je primární 

prevence, kterou by měla zajišťovat právě rodina. Rodiče svým dětem mají jít 

příkladem, ukazovat jim správnou cestu a upozorňovat na objevující se chybná jednání 

ve společnosti. Děti se primárně učí nápodobou, proto záleží jen na rodičích, jaké 

„zrcadlo“ jim nabídnou. Podle toho si pak děti vyberou své přátelé a při důsledné 

výchově se do patologických skupin vůbec nezačlení. 

Někdy může být toto delikventní jednání tzv. voláním o pomoc, které si rodiče 

v mnoha případech vyloží špatně a nevnímají tento problém jako vlastní chybu ve 

výchově či v dokazování lásky dítěti. Dospívající potřebuje jasná pravidla a řád, po 

jehož porušení musí následovat sankce. Dítě v tomto vývojovém stádiu je třeba 

podporovat a zároveň mu dávat relativní volnost, skrz kterou mu rodič dokazuje svou 

důvěru v něj. 
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2. VZTAHY A SEXUALITA DOSPÍVAJÍCÍCH 

 

2.1 Vztahy dospívajících 
 

Pubescenti navazují první partnerské vztahy. V tomto vývojovém období se 

vyskytuje také první sexuální experimentování, které je primárně podmíněno 

biologicky. Zvědavost a nezkušenost je hlavním rysem pubescentů, kteří díky vlivu 

skupiny nedokáží některé věci odmítnout kvůli jejich negativnímu hodnocení, a tím 

snížení sociálního statusu, který je pro ně tak důležitý. Jde ale spíše o platonické vztahy 

a experimentování je většinou na bezpečné úrovni, po němž následuje předvádění a 

„machrování“, které mají ve zvyku zvláště chlapci. 

U adolescentů se jejich nutnost utvrzení identity projevuje potřebou 

partnerských vztahů, které jsou pro toto období velice typické. Jedinec je již schopen 

dosáhnout nějaké intimity ve vztahu, což mu ubírá jeho identitu na úkor toho druhého. 

Vztahy v tomto období jsou většinou krátké, čím se potvrzuje nevyzrálost (objevuje se 

hlavně u chlapců), postupem času však nastupují plnohodnotnější a trvalejší vztahy se 

zaměřením na společnou budoucnost. 

 

Fáze vztahu dospívajících (dle Vágnerové, M. 2000): 

Vztahy jsou důležitou součástí dospívajícího. Mají dokonce takový význam, že 

mohou ovlivnit jedince v jeho výběru i během dospělosti. Dospívající kladou důraz na 

lásku ve vztahu (hlavně dívky), ale jedná se spíše o zamilovanost.  

Ta se projevuje potřebou kontaktu s osobou, s níž jedinec sdílí stejné pocity. Do 

této vztahové fáze patří idealizace partnera, euforie a vzrušení s kolísavou tendencí. 

Zamilovanost je málokdy spojena s reálným úsudkem, jedinec se spíše pohybuje ve 

fantazijních představách. Jeho prožitky jsou čistě subjektivní a okolí je může jen těžko 

pochopit. Mnohdy dochází ke zklamání při setkání s realitou. Zvláště u pubescentů je 

tento jev častý, jde spíše o tzv. vztahovou experimentaci. 

Druhou fází je navázání vztahu, fáze romantické lásky. V období romantické 

lásky jedinec přichází o reálné sebehodnocení, jelikož je pro něj adorace od partnera 

natolik podstatná, že nedokáže o sobě kriticky přemýšlet. Partner a jeho názory jsou 

idealizované až přeceňované. Akceptace milovaného jim posiluje sebeúctu a 
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sebevědomí. Dochází k idealizaci vztahu a přecenění jeho možností. Jedinec věří 

v lásku na celý život, kterou nic nezlomí, což je nejbližším vodítkem k rozpadu 

takového vztahu.  

Po ukončení vztahu následuje nejistota se sebou samým, která může vyústit 

v překotné hledání nového partnera za každou cenu. Partner pak nemusí splňovat 

všechny podmínky a náležitosti, jaké jedinec potřebuje. Důležitostí je nebýt sám a být 

adorován. Jde o fázi krátkých vztahů a hledání sama sebe. V adolescenci dochází 

k potřebě úplného naplnění vztahu, které zahrnuje i sexuální styk. 
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2.2 Sexualita dospívajících 
 

„S pohlavním životem začíná první souloží průměrný Čech i Češka nejčastěji 

v sedmnácti až osmnácti letech“ (Možný, I. 2006). Sexualita u mužů a u žen je rozdílná. 

Hlavním tlakem je společnost a genderové rozdělení role muže a ženy. Dívky jsou 

pod daleko větším tlakem a jsou více hlídány.  

Sexuální aktivita dospívající dívky je dokonce považována za delikventní a 

nepřípustnou, kdežto u chlapce je toto chování považováno za normální. U chlapců tedy 

sexuální život začíná daleko spontánněji než u dívek, které musí čelit tlaku rodiny a 

společnosti.  

Také proto první pohlavní styky u dívek nevychází většinou z jejich iniciativy. 

Muž – chlapec má dle gendrové role autoritu ve vztahu i sexuálním styku. Většina dívek 

volí při první souloži staršího partnera. „První pohlavní styk člověka je důležitý pro celý 

jeho sexuální život“ (Pondělíčková – Mašlová, J. 1976). 

V této době osvětu ohledně sexuality vzala „na svá bedra“ média, hlavně noviny 

a časopisy. Jejich informace mají zástupnou funkci za rodinu a školu, kde osvěta 

v tomto odvětví stále ještě pokulhává. Také díky věkovým zvláštnostem dospívajících 

je někdy náročné probírat s nimi toto téma. Stydlivost a neuznávání autorit u nich 

zabraňuje překročit hranici zvědavosti, proto svoje znalosti získávají spíše skrz média a 

vrstevníky. Přesto se domnívám, že první informace o sexualitě by děti měly dostat 

právě doma z úst svých rodičů nebo popřípadě v rámci sexuální výchovy od 

erudovaného pedagoga. 

Principy sexuální výchovy (dle Raškové, M. 2008): 

• komplexnost  

• důvěra (domnívám se, že tento princip je nejdůležitější při přístupu 

k dětem a dospívajícím zvláště) 

• přiměřenost 

• etika 

• vědeckost 

• koedukovanost 

• aktivní spolupráce s dítětem 

• spolupráce školy s rodiči 
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Učitel sexuální výchovy musí být vyrovnanou osobností. Měl by být vzorem a 

přítelem pro děti a dospívající. Pokud bude mít direktivní přístup, žáci se plně neuvolní, 

o svých problémech nebudou chtít mluvit ani je s učitelem řešit. Pro některé děti je 

sexuální výchova na škole jedinou možností, jak se o této problematice něco dozvědět, 

proto by tento předmět neměl být podceňovaný.  

Na některých školách je sexuální výchova včleňována do předmětů, jako jsou 

náboženství, rodinná výchova, občanská výchova. V poslední době se objevuje i 

vyučování sexuální výchovy v tzv. blocích s externím učitelem. Domnívám se, že je to 

pro školu i žáky jistě přínosné. Externista je v daném oboru profesionál a tím, jak je pro 

žáky „cizí“ nemusí mít děti strach se zeptat na věci, na které by se před učitelem, 

kterého znají, styděly. 

„Výsledky studií potvrzují, že sexuální výchova spíše oddaluje věk prvního styku, 

vede ke zvýšenému užívání antikoncepce a k dodržování zásad „bezpečnějšího sexu“, 

k tolerantnějším sexuálním postojům a ke snížení pocitů viny“ (Weiss, P., Zvěřina, J. 

2001). 

Přesto koncept sexuální výchovy vychází z toho, že prvotní úlohu v sexuální 

výchově má rodina. Sexuální výchova má spíše doplňovat a rozšiřovat žákům znalosti. 

Škola musí respektovat výchovná specifika v rodinách (náboženství…) 

V rodině je třeba seznamovat děti se sexualitou co nejdříve. Postupně 

vysvětlovat dítěti věci týkající se vztahů a sexuality. Právě otevřenost rodiny může dítě 

zachránit před možnými nebezpečnými vlivy skupiny. Bohužel někteří rodiče i v této 

době trpí nepochopitelnou stydlivostí a celé dospívání a sexualitu před dítětem zahalují 

do roušky tajemství.  

 

Z výzkumů za posledních několik desetiletí lze vyvodit určité trendy (dle Weisse, 

P., Zvěřiny, J. 2001): 

• posouvání zahájení pohlavního života do stále nižších věkových 

kategorií 

• zvyšování věku prvního sňatku 

• nárůst počtu sexuálních partnerů 

• nárůst předmanželských sexuálních zkušeností 

• sbližování věku prvního styku a částečně i počtu sexuálních partnerů u 

mužů a žen 
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• zvyšování počtu dospívajících zahajujících pohlavní život před věkem 

zákonným 

• odpovědnější antikoncepční chování a vyšší počet pravidelných uživatelů 

kondomů 
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2.3 Virtuální vztahy 
 

Vztahy se v této době rozšířili také do virtuálního světa internetu. Navázání 

vztahů je jednodušší a rychlejší než kdykoli předtím. Během krátkého časového úseku 

se lze velmi jednoduše seznámit s někým, například, na druhém konci světa. 

 I přesto, že dospívající považují virtuální vztahy za povrchní, většina z nich si 

tuto možnost již vyzkoušela. Líbí se jim nezávaznost a možnost vztah ukončit bez 

vysvětlování a pocitu viny. Dospívající nemusí dodržovat žádná pravidla či postupy, 

což jim vyhovuje. 

Výhodou vztahů přes internet je opadnutí studu. Někteří jedinci mají problém 

se konfrontovat s osobami druhého pohlaví v realitě, internet je pro ně bezpečným 

útočištěm. Mohou si rozmyslet odpověď, více si dovolit a také „blafovat“.  

Vymýšlení je při seznamování a navazování vztahů na internetu běžnou 

skutečností. Dospívající, kteří nejsou v kolektivu příliš oblíbeni například kvůli svému 

tělesnému vzhledu, se na internetu prezentují dle svých ideálních představ a tím si 

kompenzují svoje sociální postavení. „Tato zdánlivá „svoboda virtuální identity“ však 

v sobě skrývá také určité nebezpečí – pokud se adolescent realizuje pouze ve virtuálním 

světě a tato zkušenost se nepřenáší do světa reálného, hrozí v extrémním případě až 

disociace obou světů také v prožívání adolescenta. Riziko závislosti na internetu může 

pak být velké, dospívající může postupně začít upřednostňovat tento virtuální svět před 

reálným“ (Macek, P., Lacinová, L. 2006). 

Velmi časté jsou i hrátky s druhem pohlaví. Dívky (mnohem častěji než 

chlapci) zkouší virtuálně roli muže – chlapce a „balí“ dívky. Experimenty se sexualitou 

jsou ve virtuálním světě na denním pořádku. Dospívající si bezpečně – virtuálně 

vyzkouší to, co by si v běžném životě nedovolili. Často se zde objevují sexuální deviace 

či odchylky od normy. 

Výhodou internetu je možnost kdykoliv odejít, např. pokud se dívce nelíbí 

dotírání virtuálního partnera, může „zmizet“ bez obav z toho, co bude následovat. 

Pokud internet dospívajícímu rozšíří obzory v dobrém slova smyslu, není problém mu 

tuto „hru“ umožnit a svým způsobem ho v ní podporovat. 
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3. TĚHOTENSTVÍ 
 

Těhotenství je pro každou ženu zlomovým okamžikem jejího života. Je to náročný 

proces, k němuž musí být vytvořeny adekvátní podmínky. Žena během těhotenství 

prochází řadou změn ať už fyzických či psychických. Jestliže je matka v psychické a 

fyzické pohodě, odráží se to kladně i na ještě nenarozené dítě a naopak. 

 V tuto chvíli by měl být psychickou oporou její partner, který zároveň přechází 

do role „živitele“ rodiny. Jestliže je dítě plánované a chtěné, průběh těhotenství bývá 

většinou snazší než u neplánovaných oplodnění.  

Nacházíme se v době, kdy si žena může v případě nechtěného těhotenství zvolit 

cestu umělého přerušení těhotenství. Interrupce, umělé přerušení těhotenství nebo 

jinak řečeno umělý potrat je záměrné ukončení těhotenství. Interrupce je v ČR 

zakotvena v zákoně číslo 66/1986 Sb., O umělém přerušení těhotenství.  

„Ženě se uměle přeruší těhotenství, jestliže o to písemně požádá, nepřesahuje-li 

těhotenství dvanáct týdnů a nebrání-li tomu její zdravotní důvody.“  Důvody pro a proti 

přerušení těhotenství jsou neustálým tématem mnoha diskuzí. Rozhodnutí však závisí 

jen na ženě a společnost by jej měla respektovat. „Potratovost je charakterizována 

obdobím do roku 1989“(Fialová, L. a kol. 2000), a to hlavně díky v té době 

nedostačující osvětě o možnostech antikoncepce. 

Nejčastějším důvodem pořídit si dítě je dle Matějčka tzv. náplň života. Někdy 

se však může dítě stát takzvanou pojistkou pro udržení vztahu či partnera samotného, 

což je krátkozraké jednání. 

V této době je trendem si pořizovat dítě spíše v pozdějším věku, kdy se budoucí 

rodiče cítí dostatečně finančně zabezpečeni. Těhotenství ve vyšším věku bývá 

rizikovější nejen pro dítě, ale i pro ženu samotnou.  

Problémem starších matek však může být jejich neflexibilita přijmout takovou 

radikální změnu ve svém dosavadním životě, kdy se věnovali pouze sobě, popřípadě 

svému partnerovi. Těhotenství a dítě samo pak může být činitelem zatěžujícím až 

rušivým. Dalším obvyklým jevem je přehnaná úzkost starších rodičů, protože jejich dítě 

většinou spadá do kategorie tzv. „vymodlených“. 

„Těhotenství svobodných matek probíhá komplikovaněji a tyto matky mají také 

víc komplikací než matky vdané. Děti svobodných matek jsou častěji nemocné a častěji 

hospitalizovány než děti žijící v kompletních rodinách. Bytová i finanční situace 
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svobodných matek je horší než u vdaných. Děti svobodných matek mají horší školní 

prospěch, i když se inteligencí neliší od dětí z úplných rodin“ (Matoušek, O. 1993). 

 

3.1 Těhotenství v období dospívání 
 

S počátkem vztahového potažmo sexuálního života přichází riziko otěhotnění. 

Těhotenství je v této době většinou neplánované a také nechtěné. „U mladistvých 

stoupá počet neplánovaných těhotenství na plných 84 %“ (Uzel, R. 1992). Dívky jsou 

sice v tomto věku již schopny reprodukce, ale pohlavní žlázy ani orgány nejsou ještě 

zcela vyvinuty. 

„Pozitivním rysem je, že mladistvé matky, přestože jsou v průměru tělesně slabší 

a lehčí, během těhotenství více přiberou, což naznačuje, že jejich organismus je schopen 

určité kompenzace, a to znatelně vydatnější než se zjišťuje u matek starších než 35 let.“ 

(Matějček, Z. 1992).  

Nezodpovědnost a lehkovážnost páru vůči sexuálním aktivitám dokazuje jejich 

nepřipravenost mít potomka. 

Dospívající mají v této době potřebu separace od svých rodičů, což těhotenství 

značně komplikuje. Ač si dospívající myslí, že rodičovství je přirozeně posune do role 

dospělého, je tomu naopak. Mladiství se stávají ještě více závislými na své původní 

rodině. 

Těhotenství se stává závazkem, který je v této situaci spíše zatěžuje. Svým 

způsobem omezuje adolescenta v jeho potřebách přirozených pro jeho vývoj, jako jsou 

vztahy s vrstevníky, seberealizace v profesní a zájmové oblasti. „Psychické 

charakteristiky tohoto období jsou těžko slučitelné s nároky na rodičovství“ (Matějček, 

Z. 1992).  

Adolescenti nejsou vnitřně samostatní a jejich identita není ještě zcela upevněna, 

proto si nemohou být oporou ve vztahu při této náročné životní zkoušce. Vztahy se 

většinou rozpadají. Těhotenství mladé rodiče zaskočí v době, kdy si ještě nezrealizovali 

své ideály, narušuje tak jejich životní program.  

Tato zátěžová situace je natolik ohromí, že se u nich může projevit agresivní 

chování, které směřují vůči viníkovi situace, za něhož považují většinou svého partnera. 

Později vinu mohou připisovat dítěti samotnému. Stávají se z nich tzv. rizikoví rodiče. 
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Nemají k rodičovství dostatečnou motivaci, jsou příliš zaujati svými problémy nebo 

zájmy. Pokud je partner – otec dítěte vrstevníkem těhotné, je dalším problémem 

finanční zajištění „rodiny“, jelikož nebyla ukončena jejich kariérní příprava. 

Dívky musí respektovat určitá pravidla chování a jednání související s jejich 

těhotenstvím. Je třeba změnit životní styl, pokud by ohrožoval ještě nenarozené dítě. 

Jedná se o kouření, pití alkoholu, zneužívání drog, ponocování, velká fyzická námaha a 

jiné rizikové faktory. 

V očích adolescentů je těhotenství, později rodičovství idealizováno. 

Nepřipouští si možné komplikace, které jsou poté pro ně natolik stresové, že je to může 

ovlivnit v jejich psychickém vývoji. „Adolescenti rodičovskou roli vždycky nezvládají a 

často ji ani vnitřně nepřijímají, nedovedou se s ní ztotožnit“ (Vágnerová, M.  2000). 

Při zjištění těhotenství nezletilé je většinou již pozdě na nějaké jiné řešení. 

Dívky vynechanému cyklu nevěnují takovou pozornost jako dospělé ženy. Zaprvé je to 

tím, že jejich cyklus ještě nebývá zcela ustálen a za druhé si většinou nepřipouští 

možnost, že by právě ony byly v jiném stavu.  

U některých dívek může být hlavní příčinou toho, že se svým stavem nic 

nedělají strach a stud. Nezletilé se stydí navštívit lékaře, čímž ohrožují sebe i 

nenarozené dítě. Strach z reakce rodičů je pochopitelný, zvlášť v tomto vývojovém 

období, kdy se od nich snaží separovat.  

Reakce rodičů jsou různé. Jejich dítě se stává dospělým a najednou je tu pro ně 

nová nečekaná zodpovědnost, na kterou již nebyli připraveni. „Nenarozené dítě bývá 

rodiči dospívajících dosti často prezentováno jako trest za sexuální prohřešek, za 

lehkomyslnost a nezodpovědnost, které se podle jejich názoru adolescent dopustil“ 

(Vágnerová, M.  2000). 

Vyskytují se i případy odvrácení se od svého dospívajícího dítěte, zavrhnutí ho. 

Tyto případy se objevují nejen v sociálně slabých rodinách, ale také v rodinách s vyšším 

společenským statusem, jež by mohlo těhotenství jejich  dítěte ohrozit. Zvláště pak, 

kdyby si dívka chtěla své dítě „nechat“.  

Dívky v těchto případech vyhledávají pomoc u svých prarodičů, popřípadě 

rodičů svého partnera, pokud to lze. Další skupinou jsou fanatičtí rodiče, kteří díky své 

víře či přesvědčení zavrhují možnost interrupce a tak dívce nedávají na výběr. 

Pokud chce jít dívka na interrupci a o svém těhotenství se dozvěděla v době, 

kdy tento zákrok ještě může podstoupit, stát se řídí zákonem č. 66/1986 Sb., O umělém 
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přerušení těhotenství, kde je uvedeno: „Ženě, která nedovršila šestnácti let, lze uměle 

přerušit těhotenství podle § 4 se souhlasem zákonného zástupce, popřípadě toho, jemuž 

byla svěřena do výchovy.“ 

„Jestliže bylo podle § 4 uměle přerušeno těhotenství ženě ve věku od šestnácti do 

osmnácti let, vyrozumí o tom zdravotnické zařízení jejího zákonného zástupce.“ 

Samozřejmě existují i výjimky adolescentů, kteří své těhotenství či rodičovství 

plánují. Jedná se většinou o dospívající, kterým chybí vlastní rodinné zázemí, pocházejí 

z nefunkčních rodin nebo o jedince, kteří vlastní rodinu nikdy neměli a byli vychování 

ve školských zařízeních. Potřeba co nejdříve „založit vlastní hnízdo“ je u nich vysoká. 

Bohužel těmto adolescentům nejvíce chybí zázemí, jistota a hlavně zkušenost v této 

oblasti. Jsou odkázáni sami na sebe a většinou si neumějí s danou situací poradit. Snaží 

se být lepší než jejich původní rodina, ale díky této situaci nejrychleji spadnou do 

stejného stereotypu.  

Pro příklad: Dítě z rodiny alkoholiků, které si v období adolescence pořídí 

potomka, má pak samo větší sklon při nějaké stresové situaci spojené s rodičovstvím, 

kterou samozřejmě neočekává, po alkoholu „sáhnout“ také. 
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4. VÝCHOVA A PÉČE O DÍTĚ 

 

4.1 Výchova a péče o dítě nezletilou matkou 
 

Nezletilé matky rodí děti s nižší hmotností než je daný průměr. „Širší populační 

studie udávají, že mladistvé matky mají častěji děti s nižší inteligencí a s poruchami 

chování, což ovšem může spadat na vrub nižší porodní hmotnosti, a ne jen nepatřičnému 

rodičovskému chování těchto mladistvých matek“ (Matějček, Z.  1992). 

Pokud se partnerství nerozpadne a rodiče dítěte žijí spolu odděleně od svých 

původních rodin, objevují se finanční i bytové obtíže. Péče o dítě je na nízké úrovni, 

díky neinformovanosti a nezkušenosti rodičů. Komunikace s dítětem je zpočátku velmi 

slabá, dítě nedostává podněty, které potřebuje. Může tak dojít k subdeprivaci či 

deprivaci dítěte. 

Dlouhotrvající subdeprivace či deprivace dítěte může vést k narušení 

psychického vývoje, k nerovnoměrnému rozvoji osobnosti a ke vzniku specifických 

psychických odchylek. Dítě potřebuje určitou stálost, řád a smysl v podnětech, které 

k němu přicházejí. Cílem toho je, aby se pro něj jinak chaotické podněty staly 

zkušenostmi a poznatky, které může reálně použít a zpracovat.  

Jde tu už o určitou formu učení. Mladiství rodiče, pro které je rodičovství stále 

velkou změnou a zásahem do života, tyto možné komplikace přehlíží nebo jim nevěnují 

takovou pozornost, jakou by si jistě zasloužily. 

Citový vztah k matce se u dítěte plně rozvíjí kolem 7. – 8. měsíce. Dítě pociťuje 

matku jako středobod svého světa, je na ni plně fixováno a je pro něj jistotou při 

poznávání všeho nového. Nezájem matky dítě přijímá s velkou nevolí.  

Mladistvé matky se svými dětmi hůře „komunikují“, nerozumí tolik jejich 

potřebám. Méně si s nimi hrají a také na ně méně mluví. Stimulace z jejich strany je 

výrazně oslabena. Tato skutečnost má velký vliv na jejich pomalejší vývoj v oblasti 

řečové i motorické. 

Mladistvé matky se domnívají, že pokud ukojí biologické potřeby svého dítěte je 

vše v pořádku. Dítě už během prvního roku však potřebuje i psychologické podněty, 

proto je psychologické mateřství velmi důležitým aspektem, který mladá matka splní 

jen zřídkakdy.  
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4.2 Výchova a péče o dítě prarodiči 
 

Nejde o výchovu v pravém slova smyslu, prarodiče dítěte se spíše spoluúčastní 

na výchově jejich vnuka či vnučky. Stává se to v případech, kdy se dívce rozpadl vztah 

s otcem dítěte a rodinné zázemí je stabilní. Dospívající dívka v tuto chvíli musí ustoupit 

ze svých potřeb osamostatnit se a stává se plně závislou na pomoci svých rodičů, kteří 

si to samozřejmě uvědomují. Většinou podporují dívku v dokončení školy a kariérní 

přípravy, kterou bude v budoucnu jako matka – živitelka stejně potřebovat. 

Ideálně rodiče nechají dceři zodpovědnost za dítě a jsou jen pomocníky 

v obtížnějších situacích či rádci. Většinou se však objevuje tzv. přivlastnění si 

vnoučete a vychovávání ho jen dle vlastních zásad. Mladistvé dívce odpadává 

odpovědnost a stává se „svobodnou“ jako dříve, což přerušuje vztah mezi ní a jejím 

dítětem. Tento stav je velmi těžko obnovitelný. 

Prarodiče vychovávají dítě spíše „babičkovskou“ výchovou, která způsobuje 

obtíže. Děti jsou rozmazlenější, prarodiče jsou vůči nim úzkostnější a méně důslední. 

Některé babičky pojmou své vnouče za vlastní i přes odpor jejich dcery. Vznikají tak 

krizové situace, které mohou vyústit v útěk dcery s dítětem. 

Pokud nefunguje pomoc ze strany rodičů a dívka nezvládá roli matky, případ má 

na starosti stát, který na základě soudního rozhodnutí umístí dítě, popřípadě i dívku do 

některého ze školských zařízení. O tomto tématu více v části Diagnostický ústav a 

středisko výchovné péče  - Oddělení pro matky s dětmi. 

. 
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4.3 Náhradní rodinná péče 
 

Je alternativou péče o dítě, pokud k tomu není matka způsobilá. Dříve byly tyto 

děti umisťovány do ústavních zařízení. Teprve se Zákonem o rodině č. 94/1963 Sb. bylo 

možné adoptovat si dítě. Tento zákon také umožnil vůbec poprvé v historii zbavit rodiče 

jejich rodičovských práv, pokud hrubým způsobem zanedbávali své rodičovské 

povinnosti anebo naopak svá rodičovská práva zneužívali. 

Do popředí se dostaly potřeby dítěte a ústavní výchova dítěte začala být 

zpochybňována. Rodina jako instituce opět zaujala první místo v potřebách a správném 

vývoji dítěte. 

Přesto v ústavech zůstávalo mnoho dětí tzv. nezařaditelných, byly to starší děti, 

děti deprimované, psychicky narušené, handicapované děti a romské děti. V dnešní 

době se tento problém již tolik nevyskytuje, hlavně díky zákonu z roku 1973 O 

pěstounské péči. V ČR se náhradní rodinná péče uskutečňuje ve třech právních 

režimech: adopcí, pěstounskou péčí nebo poručnickou péčí.  

 

4.3.1 Adopce 

 

(dále dle http://cs.wikipedia.org/wiki/Náhradní_rodinná_péče) 

Po adopci (jinak řečeno osvojení) ze zákona vzniká mezi osvojiteli a osvojovaným 

dítětem právní vztah jako mezi biologickými rodiči a vlastními dětmi. Vzájemná 

práva a povinnosti mezi osvojencem a jeho původní rodinou zanikají. Osvojitelé se 

stávají zákonnými zástupci dítěte a zároveň za něj přebírají rodičovskou zodpovědnost. 

Dítě získává příjmení nových rodičů, vztah mezi dítětem a příbuznými osvojitelů je 

příbuzenský. Osvojit lze pouze nezletilé dítě. O osvojení rozhoduje soud. 

Osvojitelé musí mít přiměřený věk k věku osvojeného dítěte, musí splňovat určité 

společenské normy, ve kterých se dítě může přirozeně rozvíjet. Souhlas k osvojení 

dítěte je možné dát až po šestém týdnu od narození. Před rozhodnutím soudu o adopci, 

musí být dítě nejméně tři měsíce v péči budoucího osvojitele. Náklady s tímto 

„pobytem“ hradí osvojitel. 
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Rozlišují se dva typy osvojení:  

• Osvojení zrušitelné, kdy se osvojitelé nezapisují na matriční úřad jako rodiče a 

které může soud z důležitých důvodů na návrh osvojence či osvojitele zrušit. 

• Osvojení nezrušitelné, kdy jsou osvojitelé zapsáni na matrice jako zákonní 

rodiče dítěte, pro které je stanovena minimální věková hranice osvojovaného 

dítěte 1 rok.  

 

Osvojení zrušitelné může být změněno na osvojení nezrušitelné, nikoliv však 

naopak. Osvojit dítě může manželská dvojice, manžel nebo manželka rodiče dítěte i 

osamělá osoba. Důležitým měřítkem je pozitivní vliv adopce na dítě. 

Může se stát, že mladistvá dívka dá souhlas s adopcí svého dítěte v rámci rodiny. 

Její dítě ji tak zůstane nablízku a může se spolupodílet na jeho výchově a péči, kterou 

sama nedokázala zvládnout. 

 

4.3.2 Pěstounská péče 

 

Je to státem garantovaná forma náhradní rodinné péče. Na rozdíl od adopce dítě v péči 

pěstouna nemá práva biologického potomka. Právní vztah mezi pěstounem a dítětem 

končí dosažením plnoletosti dítěte. Rodičovskou povinnost mají i nadále biologičtí 

rodiče, kteří se účastní předávání svého dítěte do rukou pěstouna. Pokud se situace u 

biologických rodičů zlepší a své dítě chtějí zpět, mohou požádat soud o přezkoumání 

případu. 

Pěstoun má právo zastupovat dítě a spravovat jeho záležitosti jen v běžných 

věcech. K vyřizování specifických žádostí potřebuje schválení biologických rodičů či 

soudu. Pěstounská péče vzniká rozhodnutím soudu a může ji v mimořádných případech 

zrušit také pouze soud. V případě svěření dítěte do pěstounské péče není vyloučen styk 

původních rodičů s dítětem. 

 

Pěstounská péče se rozlišuje na tři typy: 

• Klasická pěstounská péče: dítě je svěřeno do péče cizí fyzické osoby a převládá 

zde její dlouhodobé působení respektive výchova dítěte. 
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• Individuální pěstounská péče: dítě je svěřeno do péče příbuzným, většinou 

prarodičům. Tento typ se často užívá právě u nezletilých matek. Individuální 

pěstounská péče může přejít do klasické pěstounské péče s dlouhodobým 

charakterem péče o dítě. 

• Skupinová pěstounská péče: tato péče je uskutečňována v rámci např. dětských 

SOS vesniček, kde děti žijí jako rodiny v určité skupině a stará se o ně matka – 

pěstounka, které pomáhají „tety“. Tato forma pěstounské péče je vhodná pro 

skupiny sourozenců, starší děti, děti handicapované či děti jiného etnika. 

 

Přijmutí staršího nebo postiženého dítěte vyžaduje velkou dávku trpělivosti a 

porozumění. Tyto děti jsou hůře přizpůsobivé a navázání kontaktu trvá déle. 

 

4.3.3 Poručnická péče 

 

Zákon o rodině dále upravuje funkci poručnictví. Dítě je na tom dle práva stejně 

jako u adopce. Soud ustanoví dítěti poručníka v případě, že rodiče dítěte zemřeli, byli 

zbaveni rodičovské zodpovědnosti, byl pozastaven výkon jejich rodičovské 

zodpovědnosti nebo rodiče nemají způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu. 

Pokud poručník o dítě pečuje, má nárok na stejné hmotné zabezpečení, jako by 

šlo o pěstounskou péči. Poručník je zákonným zástupcem dítěte, mezi ním a dítětem 

však nevzniká právní vztah jako mezi rodičem a dítětem. Rozsah práv poručníka je 

dán zákonem. Jakékoli rozhodnutí poručníka ohledně specifických záležitostí dítěte 

vyžaduje schválení soudem. Opatrovník a jeho péče o svěřené dítě jsou pod soudním 

dohledem. 

Osoba, jíž bylo dítě svěřeno, musí zaručit kvalitní výchovu a péči o dítě. 

Většinou soud svěřuje dítě do péče blízkého příbuzného, pokud to lze. U nezletilých 

matek, kterým nebyla přiznána rodičovská zodpovědnost, se poručníkem stává ve 

většině případů jeden z rodičů nezletilé. 
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4.4 Ústavní péče 
 

Ústav je vlastně takový mikrosvět, ve kterém funguje určitý řád a pravidla. Je 

sice méně otevřený okolním vlivům, ale život v něm je předvídatelný, tudíž 

regulovatelný. Personál ústavu je vždy v převaze nad klientem a je někdy velkým 

pokušením tuto převahu nevyužít, což se v některých ústavech bohužel stává. 

Smysluplnost ústavů nastává tehdy, pokud personál respektuje individualitu klienta a 

dává mu dostatečný prostor a možnosti se realizovat. Nejde to však pokaždé.  

„Ústav je vždycky pokusem o umělý domov, azyl: má být sférou jistoty, a to i 

v těch případech, kdy byl vybudován proto, aby chránil společnost, nikoliv lidi, kteří 

v něm přebývají“ (Matoušek, O. 1995). 

Hlavními funkcemi ústavu je péče, podpora, léčba, výchova, resocializace, ale 

také omezení a vyloučení. Péče a podpora je zde ve smyslu náhrady chybějících potřeb 

v reálném světě. Ústavy nahrazují rodinu a poskytují jedinci – klientovi jistotu. V této 

době je obvyklé, že ústavy přecházejí na rodinný přístup. Na oddělení se střídá jen malý 

počet vychovatelů a omezují se nově příchozí vlivy, které jedince mohou rušit. Právě 

stálost a jistota dělá domov domovem. Je však třeba dát pozor na tzv. „vyhoření“ 

vychovatelů a jemu předcházet změnou zaměstnání v oboru či mimo obor zhruba po 

šesti letech. 

Léčba, výchova a resocializace je důležitá ve smyslu změny k lepšímu, ať už jde 

o nemocnice, nebo rehabilitační centra, ale i výchovná zařízení. Cílem je, aby klient 

opouštěl ústav v lepším stavu, než když do něj vcházel. 

Poslední skupinou je omezení a vyloučení. Zde se jedná a o klienty na okraji 

společnost, ba co více pro společnost nebezpečné. Jsou v ústavech na nedobrovolných 

pobytech. Jedná se o vězení, psychiatrická zařízení či uprchlické tábory. Jde o 

takzvanou detenci. 

Výzor ústavů také nezůstává stejný jako za dob šedé totality, jeho smyslem je 

přiblížit se co nejvíce prostředí rodiny. Někteří jedinci přicházejí do ústavu z natolik 

špatných podmínek, že je pro ně ústav luxusním bydlením, jiní jím opovrhují. Nelze se 

zavděčit všem, ale vybavení v této době je možné nazvat dostačujícím. 

Rizikem ústavní péče a klientova dlouhodobého pobytu je tzv. hospitalismus 

(Matoušek, O. 1995), tj. zvyknutí si na ústavní péči v takové míře, že je pro klienta 

velmi náročné se začlenit do života „venku“. 
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Dalším rizikem ústavu je šikana, jelikož jde o uzavřený kolektiv, je zde průběh 

velmi rychlý. „Šikanátoři“ i šikanovaní jsou poměrně lehce definovatelní a lze tomu 

předcházet, ale personál musí být důsledný, což se nestává v každém případě, jelikož i 

zde hraje roli sympatie a potom vzniká nebezpečí šikany i ze strany personálu. 

Ztráta soukromí je úskalím ústavní péče, i když v poslední době je snaha o 

tvoření rodinných skupin v rámci ústavů a nekoedukované dělení. 

Podpora a komunikace s rodinou je samozřejmě vítána a ve většině případů 

velmi přínosná pro práci s klientem. Může se však také stát, že právě rodina může 

vyvolat spory mezi klientem a ústavem. V případech, kdy rodina absolutně nejeví o 

blízkého zájem, je třeba nastolit jinou motivaci, která by přehlušila úzkost z osamění. 

Další otázkou je, zda nelze řešit některé problémy s klientem ambulantní 

formou. Klient pravidelně dochází a přitom žije ve svém přirozeném prostředí. 

Nenaruší se tím u něj rodinné vazby a neomezí se jeho životní zkušenosti. Na druhou 

stranu právě svěření do ústavní péče je jedinou možností jak předejít u klienta 

patogenním vlivům, které se v jeho přirozeném prostředí vyskytují a jeho negativně 

ovlivňují. 

Průběh ústavní péče však nekončí propuštěním klienta do běžného života. V tuto 

chvíli nastupuje tzv. postpenitenciární péče (Vocilka, O. 1996). Jde o pomoc a 

podporu klienta při zvládání životních situací, pro něj tolik odlišných než měl v ústavu. 

V tuto chvíli je nejdůležitější pomoc rodiny a nejbližšího okolí. 

 

V této době se společnost daleko více věnuje dospívajícím a výchovným 

problémům spjatým s tímto věkem. V ČR jsou pro mladistvé s těmito problémy 

uzpůsobeny  dva typy zařízení: Diagnostický ústav a výchovný ústav. 

„V těchto zařízeních se nápadně často objevují mladí lidé, kteří předtím prošli 

kojeneckými ústavy a dětskými domovy. Zdá se, jako by byli dobře adaptováni jen na 

podmínky ústavního života, a proto bezděčně vyhledávají „péči“ dalšího ústavu i za 

cenu, že musí překročit společensky uznávané normy chování, aby se do ní dostali. 

 Také ochota státních orgánů odesílat tyto „ústavácké děti“ do dalších ústavů je 

pravděpodobně vyšší než tendence posílat do korektivních zařízení děti dosud žijící 

v rodinách“ (Matoušek, O. 1995). 

O diagnostickém ústavu bude více pojednáno v kapitole Diagnostický ústav a 

středisko výchovné péče Hodkovičky. 
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PRAKTICKÁ ČÁST 
 

V praktické části se věnuji výzkumu sexuality dospívajících dívek. Navazuji tak 

na teoretickou část. Následně rozebírám péči o nezletilou matku a dítě ve školském 

zařízení, kde nyní pracuji. Závěr této části obsahuje případové studie dívek, které 

v tomto zařízení jsou nebo jím prošly. 

 
 

5. VÝZKUM SEXUALITY DOSPÍVAJÍCÍCH 

 

5.1 Metodologie výzkumu 
 

V této kapitole je věnována pozornost přípravě, průběhu a výsledkům výzkumu 

použitého pro účely diplomové práce. Výzkum je vymezen a charakterizován stejně 

jako respondenti, tedy lépe řečeno výzkumný vzorek. Je zde také popisován i 

předvýzkum, na základě něhož byly provedeny úpravy hlavního výzkumu.  

Závěr kapitoly je věnován komplikacím, které se při výzkumu vyskytly (chybám 

či nepřesnostem v dotazníku) a postupu jeho vyhodnocení. 

 

5.1.1 Metody získávání dat 

(dle Chráska, M.  2007,  Gavora, P.  2000, Maňák, Jos., Švec, V. 2004) 
 

Pro tento výzkum byl použit kvantitativní přístup. Jako výzkumnou metodu 

pro získání informací a dat byl zvolen dotazník. Dotazník procházel řadou změn a jeho 

výsledná podoba je v příloze č. 1. Sestává se z patnácti otázek  

Cílem dotazníku bylo získat přehled a určité informace o sexualitě dospívajících, 

ze kterých můžeme vyvozovat určité závěry přínosné pro tuto diplomovou práci. 

Komplikací výzkumu by mohlo být to, do jaké míry pravdivě budou respondenti 

v tomto vývojovém období odpovídat. Jedná se o ožehavé téma, proto se může se 

objevit tzv. vytahování či zakrývání pravdy.  
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Dotazník je převážně složen ze strukturovaných – uzavřených položek. Ve dvou 

případech se vyskytují položky dichotomické, tj. že dotazovaný má možnost odpovědi 

jen ano či ne. Ostatní položky jsou polytomické, tzn., že na jednu otázku je větší 

možnost alternativ odpovědí. Tyto položky je možné dále rozdělit na výběrové, 

výčtové, stupnicové a škálové. V dotazníku jsou použity v pěti případech výběrové 

položky, ve dvou škálové položky a v šesti výčtové položky.  

Pět otázek nabízí tzv. variantu jiné odpovědi. Tuto nabídku volí respondent, 

pokud mu nevyhovuje žádná z předkládaných odpovědí. Lze tedy říci, že jde o položky 

polouzavřené.  

Po vypracování první verze dotazníku následovala kontrola ve formě 

předvýzkumu. Dotazník nejdříve vyplnilo několik mých kolegů z vysoké školy. 

Výzkum sice zahrnuje jinou věkovou skupinu, ale i tak byl tento „předvýzkum“ 

přínosný.  

V dotazníku byly špatně seřazené otázky, rozsah dotazníku byl velmi malý a 

validita zde nebyla zajištěna.  

Následovala úprava a ověření dotazníku na výzkumném vzorku. Snahou tohoto 

předvýzkumu bylo sledovat vzorek z několika hledisek:  

• zda zkoumané osoby rozuměly pokynům napsaným na začátku dotazníku 

• zda rozuměly otázkám – položkám v mnou zvoleném výzkumném 

nástroji 

• zda projevily ochotu při vyplňování 

• zda se dají údaje v dotazníku správně vyhodnotit 

• jakou časovou dotaci bude třeba pro vyplnění 

 

Poslední opravou byla formulace otázek a větší výběr odpovědí, popřípadě doplnění 

alternativních odpovědí.  

Dotazník byl vytištěn oboustranně. Mohlo se tedy vyskytnout, že respondenti 

budou nejvíce chybovat tím, že stranu neotočí a vyplní pouze polovinu tohoto 

dotazníku. Tato skutečnost byla zjištěna pouze v jednom případě. 
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5.1.2 Respondenti – subjekty výzkumu 

 

Vzorek jedinců pro výzkum byl určen kvótním výběrem. Jedinci mají 

charakteristický rys, a tím je pohlaví a věk. Výzkumný vzorek tvoří čtyři rozdílně velké 

skupiny. První skupinu tvoří žáci Základní školy (dále jen ZŠ), druhou studenti 

gymnázia (dále jen GYM), třetí studenti Středního odborného učiliště (dále jen SOU) a 

poslední skupina je tvořena klienty Diagnostického ústavu (dále jen DÚ). 

Výzkumný vzorek je složen pouze z osob ženského pohlaví, a to ve věku 

dovršených patnácti let až k hranici dospělosti. To znamená, že vzorek dívek byl od 15 

do 17 (nedovršených 18) let.  

Výzkumu se zúčastnilo 105 dívek. Tři dotazníky byly nevhodně, či nesprávně 

vyplněny. Jedna z dívek pojala dotazník s humorem sobě vlastním a dvě další 

nepostupovaly dle zadání, které bylo napsáno na začátku každého dotazníku.  

Na 102 validně vyplněných dotazníků odpovědělo 34 patnáct až 

šestnáctiletých dívek, 31 šestnáct až sedmnáctiletých dívek a 37 dívek od sedmnáctého 

roku do data plnoletosti. Jakmile bylo respondentce méně než patnáct let nebo dosáhla 

osmnáctých narozenin, byla vyřazena z tohoto výzkumu. 

 

5.1.3 Průběh výzkumu 

 

Pro výzkum bylo nutné si nejdříve zvolit oblasti výběru respondentů a stanovit si 

přibližnou velikost výzkumného vzorku. S každou institucí bylo třeba navázat kontakt a 

seznámit je se záměrem a cílem dotazníku. Při návštěvě školských zařízení se mnou 

jednali většinou ochotně a byli na mne připraveni. Největší ochotu a profesionální 

přístup projevilo vedení v SOU, kde vyčlenili studovnu a do ní přivedli požadovaný 

počet respondentek ve věkových kategoriích, které byly předem uvedeny. 

Subjekty výzkumu byly nejprve seznámeny s dotazníkem a upozorněny, že je 

dotazník anonymní, tudíž se nemusí bát odpovědět po pravdě. Dívky byly několikrát 

nabádány k důkladnému přečtení zadání a poté otázek v dotazníku.  
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Podmínkami pro správné vyplnění bylo:  

• vyplňovat otázky zprava doleva dle čísel 

• výběr jen jedné z možných odpovědí 

• důkladné čtení textu i v závorkách, které odkazovaly na jiné otázky v případě 

určité odpovědi 

 

Jelikož jde u tohoto testu o ožehavé a osobní téma pro každou dospívající dívku, 

vznikal šum a ruch. Respondentky byly uklidněny a poučeny, že jde o samostatnou 

práci. Během vyplňování dotazníků jsem se po třídě (nebo místnosti, kde výzkum 

probíhal) příliš nepohybovala, abych nevyvolávala pocit, že „šmíruji“. Dotazníky byly 

sbírány až na závěr, když už odpověděly všechny dívky. Tím jsem chtěla potvrdit 

anonymitu a nemožnost dohledání konkrétní informace o konkrétní dívce. Průběh 

výzkumu trval většinou 5 – 10minut.  

 

5.1.4 Komplikace výzkumu  

 

Tato podkapitola je věnována popisu komplikací, které se během výzkumu 

vyskytly. Nejedná se o chyby v pravém slova smyslu, spíše nevhodně položené otázky, 

či malý počet alternativ odpovědí. 

 

První komplikace se objevila již u otázky číslo 2. 

Z jaké rodiny pocházíte? 

a) z úplné rodiny - žiji s otcem i matkou 

b) z neúplné rodiny – žiji s matkou 

c) z neúplné rodiny – žiji s otcem 

d) z neúplné rodiny – žiji s ___________ 

 

Pro většinu respondentek nebyl problém vybrat jednu z možností. Přesto se 

vyskytlo několik, které odpověděly způsobem, na který jsem nebyla připravena. A to 

odpovědí d) – žiji s matkou a jejím přítelem. V tomto případě jsem si nebyla jistá, kam 

odpověď zařadit. U odpovědi d) jsem spíše očekávala jiné rodinné příslušníky či ústavní 

zařízení. 
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Další komplikovanou otázkou byla č. 4 

O sexuálním životě Vás poučili: 

a) rodiče 

b) sourozenec 

c) škola – učitel/učitelka 

d) kamarád/kamarádka 

e) dozvěděla jsem se o tom z knih/časopisů 

f) dozvěděla jsem se o tom z televize 

g) dozvěděla jsem se o tom jinak, jak:_______________ 

 

Na tuto otázku, i přes mé upozornění a návod na vyplnění na začátku dotazníku, 

odpovědělo několik respondentek (přesný údaj v samotném výzkumu) zakroužkováním 

více odpovědí. Zde zjišťuji, že chyba byla spíše na mé straně. Chyběla zde alternativní 

odpověď: kombinací výše uvedených nebo dozvěděla jsem se o tom z více zdrojů. 

Další zajímavou odpovědí, která se několikrát vyskytla, bylo „dozvěděla jsem se 

o tom jinak, jak: sama“. V dnešní době, to podle mého názoru nelze takto definovat. 

Jelikož téma sexuality se vyskytuje téměř na každém kroku. Přesto jsem obě alternativy 

do výzkumu zařadila. 

 

Další problematickou otázkou byla č. 10 

Kolik jste měla sexuálních partnerů? 

a) jednoho 

b) dva 

c) tři 

d) více, kolik? ___________ 

 

Dívky s větším počtem partnerů zde velmi často uváděly odpovědi typu: 10-15, 

nevím přesně, hodně, bylo jim moc, nepamatuji se atd. Tyto dopovědi jsou těžko 

měřitelné a ověřitelné. Proto jsem musela vyřadit zkoumání průměrného počtu partnerů 

dívek od 15 – 17 let. V tomto případě se nejspíše objevovalo ono pověstné vychloubání 

či stud. Pokud tomu tak není, je to spíše smutná realita. 
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U otázek 11. a 12. se obvykle objevovalo nepochopení pojmů a to v případě 

dívek v DÚ a ZŠ. U otázky č. 11. šlo o problém s rozlišením slov většinou a málokdy, 

toto nepochopení jsem většinou s dívkami řešila přímo během výzkumu, kdy za mnou 

přišly a zeptaly se. V otázce č. 12. byla jednou z možných odpovědí: kombinace výše 

uvedených. Některé z dívek tuto odpověď zřejmě nepochopily a zakroužkovaly více 

variant. Pokud jsem takovou odpověď nalezla, pracovala jsem s ní jako kdyby vybraly 

právě kombinaci výše uvedených. 

Posledním problémem byly otázky číslo 14. a 15., v nichž se dotazuji na názor, 

kdy by dívka měla začít s pohlavním životem, bez ohledu na to, zda ho již měla či nikoli 

a kdy by si měla pořídit dítě. Kromě gymnazistek neměla žádná z respondentek problém 

s výběrem odpovědi. Studentky gymnázia v několika případech uváděly nespokojenost 

s možnostmi výběru, protože prý odpovědět takto nelze. Dle nich záleží na situaci, 

vyspělosti či rozpoložení dívky - ženy.  

 

Neočekávala jsem, že se může vyskytnout tolik nedostatků v jednom dotazníku. 

Je velmi těžké sestavit kvantitativní dotazník, který by vyhovoval širokému spektru lidí 

v určité věkové skupině. Na jedné straně jsem narážela na nepochopení významů slov, 

na straně druhé byly mé otázky a odpovědi zpochybněny. Přesto si myslím, že i tyto 

chyby pro mne byly svým způsobem přínosné a v budoucnu se jich mohu vyvarovat. 

 

5.1.5 Metody zpracování dat 

 

Nejprve bylo třeba data nasbírat, poté utřídit a analyzovat. Primárním 

zpracováním dat bylo základní roztřídění dotazníků dle určitých skupin. První třídění 

bylo oblastní, tudíž jsou dotazníky roztříděny na ZŠ, SOU, GYM a DÚ, další rozdělení 

bylo dle věku respondentek na patnáct-, šestnáct- a sedmnáctileté. 

Sekundární zpracování dat zkoumá souvislosti mezi jednotlivými proměnnými. 

Takže jde o třídění dle určitých charakteristických rysů opakujících se u respondentek 

v odpovědích. V tomto případě jsem si před výzkumem samotným položila několik 

otázek, na které jsem si díky výzkumu mohla dát jasnou odpověď.  
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Po tomto zpracování dat následuje kvalitativní analýza a interpretace zjištěných 

údajů. Data získaná ve výzkumu jsou zviditelněná v tabulkách a grafech. Pro 

přehlednost jsem zvolila výsečové grafy.  

Tento typ grafu zobrazuje poměr velikosti položek tvořících datovou řadu 

k součtu těchto položek. Výsečový graf vždy zobrazuje pouze jednu datovou řadu a je 

vhodný pro zvýraznění důležitých prvků. Zjištěná fakta jsou popsána, popřípadě 

odůvodněna.  
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5.2 Analýza a interpretace výzkumu 
 

V této kapitole diplomové práce jsou rozebrány zkoumané oblasti dotazníku. 

Jsou zde předloženy jejich zákonitosti, vyvozují se zde závěry, objasňují dané 

skutečnosti.  

Na začátku výzkumu jsem si stanovila několik domněnek či otázek, na které 

jsem díky výzkumu našla odpověď. Mou snahou bylo seřazení a vyhodnocení 

domněnek nebo otázek podle určité posloupnosti, kterou jsem vyvozovala z věkové 

kategorie, jíž jsem zkoumala. 

 

První zkoumanou proměnnou byl vztah s rodiči versus věk respondentek. 

V tomto období, jak již bylo zmíněno, dochází k separaci dospívajících od rodičů. 

V dotazníku byla jednou ze složek otázka na hodnocení rodičů. Možnosti odpovědí byly 

vytvořeny metodou škály, a to hodnocením jako ve škole od 1 do 5. Zajímalo mne, jaký 

rozdíl bude dle třídění na skupiny ZŠ, SOU, GYM a DÚ a jaký dle roztřídění z hlediska 

věku. 

 

Tabulka č. 1: Hodnocení rodičů dospívajícími dívkami (dělení dle školských 
zařízení): 

  ZŠ   SOU     GYM     DÚ   
  15let 15let 16let 17let 15let 16let 17let 15let 16let 17let

1 8x 3x 5x 3x 3x 3x 8x 1x 3x 4x 

2 5x 2x 3x 3x 3x 2x 7x 1x 3x 1x 

3 3x 2x 0 7x 1x 1x 0 0 4x 1x 

4 1x 0 0 0 0 0 0 1x 0 1x 

5 0 0 0 1x 0 0 0 0 6x 1x 

 

Tabulka č. 2: Hodnocení rodičů dospívajícími dívkami (dělení dle věku): 

  1 2 3 4 5 
15let 15x 11x 6x 2x 0 
16let 11x 8x 5x 0 6x 
17let 15x 11x 8x 1 2x 
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Výsledkem tohoto zkoumání bylo zjištění, že nejlépe hodnotí své rodiče 

patnáctileté dívky bez ohledu na místo, kde žijí nebo jakou školu studují. Průměrně 

nejlépe hodnotí své rodiče dívky z gymnázia, kde se ani v jednom případě nevyskytlo 

číslo 4 nebo 5 a nejhůře dívky z DÚ.   

Nejhorší hodnocení se objevilo u šestnáctiletých, a to hlavně z důvodu vysokého 

počtu známky 5 v DÚ. Právě o dívky, které hodnotily své rodiče touto známkou, jsem 

se více zajímala. Nejhorší známka se vyskytuje pouze 8krát.  

V jednom případě sedmnáctileté dívky ze SOU, která uvedla na otázku "Z jaké 

rodiny pocházíte?", že žije se svou sestrou. Ostatní děvčata byla z DÚ, z nichž dvě 

pochází z dětských domovů, jedna žije s otcem, tři s matkou a jedna pochází z úplné 

rodiny. 

Tento problém jsem byla nucena zkoumat se 101 respondentkami, jelikož jedna 

z dívek uvedla dvojí hodnocení rodičů. Omluvila se do dotazníku, že nemůže hodnotit 

celou rodinu. K známce jedna připsala matku a otce k známce čtyři. Tato dívka patřila 

do skupiny šestnáctiletých gymnazistek. 

Procentuální rozdělení známek je následující: 1 se v odpovědích vyskytla ve    

41 %, známka 2 v 30 %, za 3 hodnotilo své rodiče 19 % dívek, 4 zaškrtlo 3 % a 5 dalo 

svým rodičům 8 % respondentek. 

Graf č. 1: Četnost použitých známek v hodnocení rodičů dospívajícími dívkami: 

 
 

Dále jsem se věnovala výsledkům otázky, ve které jsem se dotazovala, kdo 

dívky o sexuálním životě poučil. Toto téma mne zajímalo, protože se domnívám, že 

rodina by měla být, i přes nutnost dospívajícího se osamostatnit, prvním 

„informátorem“ v této oblasti. V tabulce následně uvedené jsem dívky rozčleňovala jen 

oblastně nehledě na jejich věk. 
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Tabulka č. 3: Přehled zdrojů poučení o sexualitě u dospívajících dívek (členění dle 
školských zařízení): 

  ZŠ SOU GYM DÚ 
rodiče 5 9 7 9 
sourozenec 1 2 1 1 
škola 1 0 1 1 
kamarád/ka 6 7 8 5 
knihy/časopisy 0 3 5 1 
televize 1 0 0 3 
více možností 3 1 7 2 
vlastní zkušenosti 0 0 0 3 
sama 0 7 0 2 
 

Dle přehledu uvedeného v tabulce jsou dívky nejčastěji poučeny od rodičů a to 

v 30 případech, což je 29 % celku, druhým nejčastějším zdrojem informací byli pro 

dívky přátelé v 26 odpovědích. Bohužel smutným zjištěním byl vliv nebo poučení ze 

strany školy, jelikož se vyskytl jen 3krát. 

Poměrně častou odpovědí (jak již jsem uváděla v metodologii výzkumu) bylo 

zaškrtnutí více možností. Zjištění informací sama, je mi stále záhadou, možná jde o 

nějakou formu vnuknutí. Omlouvám se za tento komentář, ale přijde mi to vtipné. 

 

Graf č. 2: Procentuelní přehled zdrojů poučení o sexualitě u dospívajících dívek: 

 

 
 

Další zkoumanou domněnkou bylo, jestli dívka, která má prvního sexuálního 

partnera svého přítele, má poté menší počet sexuální partnerů než dívka, která zahájila 

svůj sexuální život jednorázovou známostí.  
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Tohoto zkoumání se mohly zúčastnit jen dívky, které již mají za sebou alespoň 

jeden pohlavní styk. V dotazníku jsem pro tuto proměnou využila hned tři otázky. První 

z nich byla otázka č. 6 – Měla jste pohlavní styk?, druhá byla č. 9 – Váš první sexuální 

partner byl?, a poslední č. 10 – Kolik jste měla sexuálních partnerů? 

Po zpracování dat jsem byla velice překvapena výsledkem, který v tomto 

případě uvádím jen v grafu pro větší přehlednost. Tentokráte jsem pracovala s 67 

dotazníky, protože právě tento počet dospívajících dívek z celkového počtu 102 již mělo 

sexuální styk. Dle tohoto výzkumu tím pádem věku 15 až nedovršených 18 let mělo 

pohlavní styk 68 % dívek. 

Z 67 respondentek byl uveden jeden sexuální partner v 21 případech, což je 31 

% celku. Zbylých 46 dívek - 69 % mělo již více sexuálních partnerů. V osmnácti 

případech z 21 výše jmenovaných, byl právě tím jedním sexuálním partnerem přítel 

dívky. Tento jev se nejčastěji vyskytoval na gymnáziu.  

V jednom případě se mi objevila odpověď, že její první sexuální zkušeností bylo 

znásilnění. Dívka však dále uvedla velký počet následných sexuálních partnerů. Jednalo 

se o sedmnáctiletou respondentku z DÚ. 

Největší procento dívek uvedlo kombinaci prvního sexuálního partnera jako 

přítele a následně více sexuální partnerů. Tato skutečnost mne velmi překvapila, 

vyskytuje se v 29 případech, což je 43 % celku.  

Graf č. 3: Sexualita dospívajících dívek versus jejich první partner: 

 

 
 

 

Domněnka byla tedy vyvrácena. Je to nejspíše tím, že vztahy období dospívání 

jsou křehké a příliš nevydrží. Je možné, že pokud dívka s prvním partnerem naváže 

sexuální poměr, nemá již takový ostych  s dalšími muži. Kdežto dívka, u které byl první 

partner jednorázovou známostí, může mít větší problémy se studem. 
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Dalším vyhodnocovaným jevem byla nejčastěji používaná ochrana u 

dospívajících a jejich přístup k mateřství. Co se týká ochrany, dívky vybíraly z možných 

odpovědí. Nejčastějšími a vlastně jedinými třemi odpověďmi byly kondom, 

antikoncepce a kombinace obojího. Z dotazovaných 67 respondentek na tuto otázku 

odpovědělo jen 51 z nich. Zbylých šestnáct dívek nepoužilo při pohlavním styku žádnou 

ochranu. Což je 24 % sexuálně žijících respondentek. Z těchto tzv. nezodpovědných 

dívek dvě odpověděly, že si neumí představit, co by dělaly, kdyby otěhotněly. Tento 

fakt mi přijde zarážející, vzhledem k jejich volnému - lehkovážnému přístupu si přesto 

nedokáží představit následky svého nezodpovědného konání.  

U respondentek v DÚ se nejčastěji objevovala odpověď: v těhotenství bych 

pokračovala – dítě bych si chtěla nechat, naopak nejčastěji odpovídaly  - šla bych na 

potrat dívky z gymnázia. Tento fakt pro mne není ničím překvapivý. Jelikož téměř 

všechny dotazované gymnazistky používají ochranu a jejich cílem je nejspíše následné 

pokračování ve studiích a ne těhotenství a rodičovství. 

Pouze jednou se vyskytla odpověď: v těhotenství bych pokračovala – dítě bych 

chtěla dát k adopci, a to u šestnáctileté dívky z DÚ. U jedné sedmnáctileté dívky 

navštěvující gymnázium bylo pod vybranou odpověď - v těhotenství bych pokračovala 

napsáno, „ale to se nemůže stát, proto používám oba druhy ochrany“. 

Kondom používá 25 dívek, antikoncepci 14 a kombinaci 12. Kondom se 

vyskytuje mezi mladšími respondentkami. Mezi nejstaršími převládá antikoncepce nebo 

kombinovaná ochrana. Dívky z gymnázia jsou chráněné nejčastěji a dívky z DÚ 

nejméně často. Procentuelně je kondom používán v 49 %, hormonální antikoncepce 

v 27 % a kombinace obou těchto metod v 24 %. 

Graf č. 4: Znázornění nejčastěji používaných metod ochrany při pohlavním styku: 
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Mezi mé další domněnky patřilo i to, jestli dívky, které jsou kuřačky uvedou častěji, 

že už mají pohlavní styk za sebou než dívky nekuřačky. Díky tomuto nezjištěnému 

faktu jsem do dotazníku zahrnula i otázku ohledně kouření, která svým způsobem 

vybočovala z rámce ostatních otázek. Jde zde o proměnnou sex versus kouření dívek. 

V následující tabulce jsem dívky rozdělila na čtyři skupiny, podle míst a dále na 

skupiny nekuřačka – panna, nekuřačka – sexuálně žijící a kuřačka – panna, kuřačka – 

sexuálně žijící. 

 

Tabulka č. 4: Pohlavní styk versus kouření (dělení dle školských zařízení): 

  ZŠ SOU GYM DÚ celkem
nekuřačka + panna 11 3 16 0 30 
nekuřačka + sexuálně žijící 1 4 4 2 11 
kuřačka + panna 1 2 2 0 5 
kuřačka + sexuálně žijící 4 20 7 25 56 
 

Z tohoto výzkumu jasně vyplývá, že se zde moje domněnka bezezbytku potvrdila a 

to hned ve dvou faktech. Dívky, které nekouří, jsou většinou panny, dle prvního řádku. 

Na druhé straně, pokud dívka uvedla ano – jsem kuřačka, uvedla ve většině případů také 

ano – měla jsem pohlavní styk. Můj osobní názor na tento fakt je takový, že dívky, které 

ochutnávají „zakázané ovoce“ ve formě kouření, mají větší sklon k proniknutí a 

zakušení sexuálního světa dospělých. 

Následující dva grafy jsou rozděleny na kuřačky a nekuřačky. Je v nich 

procentuelně uvedena míra mezi pannami a dívkami s pohlavním životem: 

Graf č. 5: Procentuelní rozdělení nekuřaček, které jsou ještě panny a těch, co již 
mají sexuální zkušenost: 
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Graf č. 6: Procentuelní rozdělení kuřaček, které jsou ještě panny a těch, co již mají 
sexuální zkušenost: 

 
 

Posledním zkoumaným objektem byla tato proměnná: reálný čas sexuálního 

styku u dívek versus jejich názor na to, kdy s pohlavním životem začít. Moje očekávání 

bylo takové, že dívky ve svém vývojovém období budou považovat svůj osobní začátek 

sexuálního života jako nejvhodnější dobu.  

Sama jsem si tuto otázku položila a s časovým odstupem mohu říci, že můj 

začátek sexuálního života byl zbytečně uspěchaný. Od dívek jsem ale toto uvědomění 

neočekávala. Otázku, kdy by měla dívka začít, jsem pokládala všem dotazovaným, ať 

již byly panny či nikoliv. 

Tabulka č. 5: Názor dívek, které ještě neměly pohlavní styk na věk, kdy by měly 
začít sexuálně žít (dělení dle věku i školského zařízení): 

  ZŠ   SOU     GYM   
první styk by 

měl být 15let 15let 16let 17let 15let 16let 17let
před 15. rokem 0 0 0 0 0 0 0 
v 15nácti letech 2 0 1 0 1 1 0 
v 16nácti letech 4 2 1 0 0 2 4 
v 17nácti letech 3 0 0 0 2 0 4 
v 18nácti letech 

a déle 3 0 0 1 0 1 1 
 

Dívky z DÚ v této tabulce nejsou uvedeny, jelikož žádná neuvedla, že by byla ještě 

panna. 

Žádná z dívek neuvedla jako vhodný první sexuální styk před 15náctým rokem. 

V šesti případech se vyskytuje zdrženlivost do 18náct let a déle. Jedna z dívek ze SOU a 

pět z gymnázia napsalo vhodnost prvního sexuálního styku na období, které již prožily. 

Tudíž tu vyvstává otázka, jestli tato děvčata nemají pocit, že něco „prošvihla“. 
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Jedna z dívek neodpověděla na žádnou z možností a pod alternativy odpovědí 

dopsala, že je to velice individuální.  

Druhou zkoumanou skupinou byly dívky, které již žijí pohlavním životem.  

Tabulka č. 6: Věk prvního pohlavního styku u dospívajících dívek (členění dle 
věku i školského zařízení) 

  pod 15 let 15 let 16 let 17 let 
ZŠ 4 1 0 0 

SOU 11 8 4 1 
GYM 2 5 2 1 
DÚ 17 7 2 0 

 

Tato tabulka manifestuje tu skutečnost, že velké množství dívek má první 

pohlavní zkušenost již před patnáctým rokem svého života. V tomto případě je to 34 

respondentek z 67 dotazovaných. 

Následující odpovědi dívek mne doslova „vyrazily“ dech. V 46 případech z 67 

dívky přiznávají, že jejich první sexuální styk byl unáhlený. Dokonce dívky s první 

sexuální zkušeností před patnáctým rokem uvádějí jako vhodný věk 18 let a více, a to 

hlavně respondentky z DÚ. Většinou dívky píší variantu vhodného prvního sexuálního 

styku o dva roky déle, než byl ten jejich. 

Ve čtrnácti případech souhlasí jejich první sexuální styk s dobou, kterou určují 

jako nejvhodnější a v šesti případech uvádí dobu vhodného prvního sexuálního styku 

dříve, než ho měly ony samy. Jedna dívka z DÚ, která měla první styk před 15. rokem 

místo výběru věku uvedla, že by „čekala na toho pravého“. 

Následující grafické zpracování ukazuje procentuelní poměr prvního pohlavního 

styku vs. „správného“ pohlavního styku. Graf je rozdělen na tři pojmy, brzy – u dívek 

s předčasným sexuálním stykem, v čas – u dívek, které jsou spokojeny s obdobím svého 

prvního sexuálního styku a pozdě – u dívek, které mají pocit, že něco „prošvihly“. 

Graf č. 7: Procentuelní posouzení dospívajících dívek o vhodnosti svého prvního 
pohlavního styku: 
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6. DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV A STŘEDISKO 
VÝCHOVNÉ PÉČE HODKOVIČKY 

 

Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Hodkovičky (dále jen DÚ a SVP) 

je příspěvkovou organizací, která je spravována resortem speciálního školství, jenž 

spadá pod Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR. Jedná se o školské zařízení 

s několika odloučenými pracovišti zajišťujícími ambulantní a pobytovou péči. Je zde 

také oddělení dlouhodobých pobytů a oddělení pro nezletilé matky s dětmi. 

DÚ a SVP je institucí primárně se zaměřující na diagnostiku, terapii, výchovu a 

vzdělávání a preventivní péči. V ústavu jsou k zabezpečení komplexní péče o klienty a 

k zajištění odpovídajícího chodu zřízeny jednotlivé úseky. V čele každého úseku je 

kvalifikovaný vedoucí. 

Toto zařízení je určeno výhradně dívkám a to těm, které mají již dokončenou 

povinnou školní docházku. Samozřejmě se zde mohou objevit i dívky s neukončeným 

základním vzděláním, pokud je přijetí nezbytně nutné. Pobyt by měl trvat do jejich 

osmnáctých, ve výjimečných případech devatenáctých narozenin. 

 

6.1 Předpoklady k umístění do DÚ a SVP  
 

Pobyt v DÚ a SVP může být dvojího typu. V prvním případě jde o umístění 

nařízené soudem na základě podané žádosti sociálního kurátora, který má mladistvého 

ve svém okrsku na starost. Soudní řízení vybírá co nejvhodnější variantu pro 

mladistvého. Jedná se o tak zvanou obligatorní formu.  

Může to být ústavní výchova, kde se jedná o opatření nařízené soudem 

v občanskoprávním řízení dle Zákona o rodině č. 94/1963. Důvodem takovéhoto 

rozhodnutí je například zanedbání rodičovské péče, osiření dítěte nebo výskyt poruch 

chování.  

Ústavní výchova má zajišťovat dítěti náhradní výchovnou péči a to po dobu 

nezbytně nutnou. Toto vše v zájmu jeho zdravého vývoje, řádné výchovy a vzdělávání, 

za podmínek podporujících sebedůvěru dítěte, rozvíjející se citovou stránku jeho 

osobnosti a umožňující jeho aktivní účast ve společnosti s ohledem na jeho potřeby a 

věk.  
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Před nařízením ústavní výchovy je soud povinen zkoumat, zda výchovu dítěte 

nelze zajistit náhradní rodinnou péčí, která má samozřejmě přednost před ústavní 

výchovou. Pokud pominou po nařízení ústavní výchovy její důvody nebo bude nalezena 

pro dítě vhodná náhradní rodinná péče, soud ústavní výchovu zruší. 

Ústavní výchova nemá trestný charakter, není zapsána v trestním rejstříku a 

časově je omezena do osmnácti let (výjimečně devatenácti let). Dalo by se tedy říci, že 

nemá viditelný vliv na budoucí život mladistvého. 

Další možností soudního rozhodnutí může být předběžné opatření. Jedná se 

zde o určitou preventivní formu výchovného opatření. Vydává se jen v případech, kde je 

bezprostřední ohrožení života dítěte nebo je ohrožen jeho vývoj či výchova. Podnět pro 

umístění ohlašuje okresnímu soudu nejčastěji sociální kurátor s příslušností k tomu 

určitému okresu. Okresní soud musí rozhodnout o návrhu na předběžné opatření 

nejpozději do 24 hodin od jeho podání. Předběžné opatření trvá ve většině případů tři 

měsíce. 

Třetím soudním opatřením je ochranná výchova. Zde se jedná o ochranné 

opatření podle zákona č. 218/2003 Sb., O odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o 

soudnictví ve věcech mládeže.  

Ochranná výchova je ukládána mladistvému, o něhož není náležitě postaráno, 

dosavadní výchova byla zanedbána nebo to vyžaduje prostředí, v němž mladistvý žije. 

V tomto případě je ochranná výchova definována trestním zákonem a jejím úkolem je 

izolace a resocializace mladistvého, který se dopustil činu jinak trestného.  

To znamená, pokud by ten samý čin byl spáchán dospělou osobou, byl by 

považován za trestný a jedinec by byl dle zákonů souzen. Tato výchova se vykonává ve 

specializovaných výchovných zařízeních, odděleních nebo léčebném ústavu.  

Funkcí ochranné výchovy je především prevence, a to ve smyslu podchycení 

negativních jevů, jejich nápravy a zamezení zhoršování situace. To znamená, že se 

jedná o tzv. sekundární prevenci. 

Doba ochranné výchovy je stejná jako u ústavní výchovy, tj. do osmnácti let. 

Ani zde není v žádných záznamech dohledatelné, jaký jinak trestný čin mladistvý 

způsobil. 

Druhým typem, jak bylo uvedeno na začátku kapitoly, je dobrovolný pobyt. Jde 

o zvláštní kategorii, jelikož není vztahována na činnost soudu či jeho výrok. Zde se 

jedná o písemnou dohodu mezi mladistvým, jeho zákonnými zástupci a ředitelem 
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určitého DÚ. O dobrovolný pobyt mohou požádat zákonní zástupci (rodiče) 

mladistvého, pokud se u něj objeví poruchy chování, které jsou pro ně neřešitelné. Zde 

se jedná o preventivní opatření, kdy je mladistvý během pobytu a terapie vytržen 

ze svého prostředí, na které je zvyklý a které ho negativně ovlivňuje. 

Pobyt v DÚ a SVP lze realizovat jen za předpokladu, že jsou plněny podmínky 

vnitřního řádu. Hlavním smyslem a cílem pobytu je navrácení mladistvého zpět do 

rodinného prostředí, pokud bude přijatelné určitými normami. Ne vždy jde tento cíl 

během relativně krátkého pobytu zrealizovat. Poté tedy přicházejí alternativní řešení, 

které jsou konzultovány s mladistvým. Pokud to jde, vrací se zpět do rodiny, prozatím 

k příbuzným. Další variantou je nástup na jiné školské zařízení s možností 

dlouhodobého pobytu. 

 

Nejčastěji řešené problémy dítěte (dle www.dum-praha.cz) 

• způsob života ohrožující dítě samotné 

• způsob života nepřijatelný pro rodinu, okolí 

• zneužívání návykových látek, (drogy), závislostní chování 

• útěky z domova 

• konflikty v rodině, kde rodiče ztrácí možnost pozitivně situaci ovlivnit 

• opuštění přípravy na povolání spojené se zahálčivým způsobem života 

• delikvence – porušování zákona 

• sebepoškozování, ohrožování vlastního života 

• nepřiměřená agresivita v chování 

• citové či tělesné strádání ohrožující zdravý vývoj 

• týrání, zneužívání 

• krádeže, lhaní 

 

Mýty, které jsou nejčastěji slyšet od rodičů: 

• nám by se to stát nemohlo 

• dali jsme jí všechno... 

• kde jsme udělali chybu? 

• sourozenci jsou bezproblémoví 
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• bude poslouchat, co řeknu 

• dělá ostudu 

• co je doma si vyřešíme sami 

• náš rozvod zvládla bez problémů 

• dáme jí do ústavu, ještě ráda se podřídí 

• jsme slušná rodina... 

• mám doktorát, nikdo mi nebude říkat, jak mám... 

• za všechno může máma (táta, tchyně, babička...) 

• za všechno může parta 

• za všechno může přítel 

• drogy jí někdo podstrčil 

• musí být nějak nemocná 

• už ji nechceme nikdy vidět 
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6.2 Charakteristika zařízení DÚ a SVP Hodkovičky 
Toto školské zařízení je vymezeno a opírá se o Zákon 109/2002 Sb., Vyhláškou 

438/2006 Sb., a Vyhláškou 458/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů.  

 

6.2.1 Diagnostický ústav  

(dále dle výše uvedených zákonů, vyhlášek a řádu DÚ a SVP Hodkovičky) 

 

Diagnostický ústav (DÚ) je zařízení, které přijímá dívky po dokončení povinné 

školní docházky na základě rozhodnutí soudu, nebo na základě žádosti osob 

odpovědných za výchovu.  

Na základě výsledků komplexního vyšetření, zdravotního stavu dětí je umísťuje do 

dětských domovů, dětských domovů se školou, výchovných ústavů nebo je vrací zpět 

do péče osob odpovědných za výchovu. Ve zvláště odůvodněných případech, vyžaduje-

li to zájem dítěte, umisťuje dítě mimo zařízení do smluvní rodiny. 

 

Diagnostický ústav plní podle potřeb dítěte úkoly: 

a) diagnostické - spočívající ve vyšetření dítěte formou pedagogických, 

psychologických, sociálně právních a zdravotních 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 sebepojetí, sociálních vztazích a v chování dítěte 

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

nezbytné sociálně-právní ochraně; podle potřeby zprostředkovává zdravotní péči 

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

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 DÚ nebo na návrh diagnostického ústavu v jiném zařízení 

f) koordinační, směřující k prohloubení a sjednocení odborných postupů ostatních 

zařízení v rámci územního obvodu DÚ, k ověřování jejich účelnosti a ke sjednocení 

součinnosti s orgány státní správy a dalšími osobami, zabývajícími se péčí o děti. 
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DÚ na základě výsledků diagnostických, vzdělávacích, terapeutických, 

výchovných a sociálních činností, které jsou součástí komplexního vyšetření, 

zpracovává komplexní diagnostickou zprávu s návrhem specifických výchovných a 

vzdělávacích potřeb stanovených v zájmu rozvoje osobnosti (program rozvoje 

osobnosti). 

DÚ písemně sděluje příslušným orgánům sociálně - právní ochrany na základě 

komplexní zprávy nebo na základě poznatků zařízení údaje o dětech vhodných k 

osvojení nebo ke svěření do pěstounské péče. 

Při přijetí dítěte k pobytu do DÚ předkládá orgán sociálně - právní ochrany, 

nebo osoba odpovědná za výchovu, pravomocné rozhodnutí, nebo předběžné opatření 

soudu, nebo písemnou žádost o přijetí, osobní list, rodný list, občanský průkaz nebo 

v případě cizinců cestovní pas, jakož i poslední školní vysvědčení, nebo výpis z 

katalogového listu s vyznačením roku školní docházky. Dále předává průkaz zdravotní 

pojišťovny, očkovací průkaz a lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k umístění 

dítěte do diagnostického ústavu ne starší tří dnů a písemné vyjádření lékaře o aktuálním 

zdravotním stavu dítěte. 

Pobyt dítěte v DÚ trvá zpravidla 8 týdnů. Ústav poskytuje po dobu nezbytně 

nutnou péči dětem s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou 

zadrženým na útěku z jiných zařízení, popřípadě z místa pobytu nebo přechodného 

ubytování. 

Diagnostický ústav poskytuje nezbytnou péči dětem zadrženým na útěku od 

osob odpovědných za výchovu, a to na základě rozhodnutí soudu o předběžném 

opatření. Může také poskytovat péči  dětem, o jejichž umístění v důsledku jejich poruch 

chování požádaly osoby odpovědné za výchovu. Těmto dětem je poskytována 

preventivně výchovná péče. DÚ smluvně zajišťuje spolupráci se smluvními rodinami. 

 

6.2.2 Středisko výchovné péče 

 

Středisko poskytuje všestrannou preventivní speciálně pedagogickou péči a 

psychologickou pomoc dětem s rizikem či s projevy poruch chování a negativních jevů 

v sociálním vývoji a dětem propuštěným z ústavní výchovy. 
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Dále poskytuje konzultace, odborné informace a pomoc osobám odpovědným 

za výchovu, pedagogickým pracovníkům předškolních zařízení, škol a školských 

zařízení v oblasti výchovy a vzdělávání. 

Preventivně výchovná péče je poskytována střediskem formou: 

a) ambulantních služeb na základě žádosti osob odpovědných za výchovu nebo 

dětí starších 15 let, nebo 

b) celodenních služeb na základě žádosti osob odpovědných za výchovu, nebo 

c) internátních služeb na základě žádosti osob odpovědných za výchovu; internátní 

pobyt trvá zpravidla 8 týdnů. 

Služby uvedené pod písmeny b) a c) jsou poskytovány pouze po doporučení podle 

výsledků ambulantní péče. 

 

Úkolem středisek výchovné péče je především: 

1. Nabídnout klientům s rizikem či s projevy poruch chování a negativních jevů v 

sociálním vývoji okamžitou všestranně preventivní péči, speciálně pedagogickou 

pomoc a radu a tak předcházet dalším vážnějším výchovným poruchám a dále 

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 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 spolupracovat s jeho kmenovou školou. 

7. Úzce spolupracovat s pedagogicko - psychologickými poradnami, speciálně 

pedagogickými centry, s výchovnými poradci škol, školními metodiky prevence, orgány 

sociálně právní ochrany dítěte a dalšími odbornými institucemi, dle potřeb péče o 

jednotlivé klienty 
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6.3 Přijetí a pobyt v DÚ a SVP 
 

Jak bylo již uvedeno, je několik možností pro přijetí do DÚ a SVP. Žádost osob 

odpovědných za výchovu musí obsahovat podrobný popis vývoje výchovné situace, 

chování nezletilé dále informace o způsobu vzdělávání, užívání návykových látek, 

vývoje chování a dalších závažných okolnostech. 

Smlouva obsahuje plnou spolupráci osob odpovědných za výchovu nezletilé a 

dále jejich povinností, včetně způsobu úhrady příspěvku. Za sestavení nezbytné 

dokumentace, sepsání dohod a předání základních informací odpovídá vedoucí úseku 

sociální péče a diagnostiky. Základní informace zaznamenávají samostatní odborní 

pracovníci do vstupní diagnostické zprávy. 

Ti také v průběhu adaptační fáze doporučí směr a reedukační přístup. Ve 

spolupráci s vedoucím oddělení, sestaví základní individuální plán, který je průběžně 

upravován a rozvíjen za aktivní spolupráce klientky. Za sestavení individuálního plánu 

odpovídá psycholog. 

Úkolem DÚ a obsahem pobytu je kromě speciálně pedagogické diagnostiky 

především otevření vstřícné komunikace, koncepce vztahů, obnova a úprava vztahů k 

rodičům a rodině, pozitivní motivace a zahájení reedukace se závěrem kvalifikovaného 

doporučení metod a prostředků další péče. 

Pro přijetí klientky je kromě výše uvedeného také třeba uvést a stanovit rozsah 

jejich osobních věcí, které k pobytu nezbytně potřebuje, a to s ohledem na roční období. 

Cenné věci, elektronika, elektrické spotřebiče a mobilní telefony jsou vráceny 

zákonným zástupcům nebo uloženy v  depozitu ústavu. Další důležitá část, která musí 

proběhnout během přijetí, je poučení o právech a povinnostech klientky a seznámení 

s vnitřním řádem DÚ a SVP. Svým podpisem stvrzují poučení a zavazují se takto 

k respektování všech pravidel a norem v DÚ a SVP. 

Nakonec pedagogický pracovník ústavu provede vstupní rozhovor, seznámí 

klientku s prostředím DÚ a SVP, ubytováním v ústavu a provede o rozhovoru záznam. 

Přijímání, přemísťování a propuštění zabezpečují jednotliví pracovníci úseku sociální 

péče, diagnostiky, úseku psychologické a etopedické péče a diagnostiky, kteří jsou 

pověřeni vedoucími úseků. 
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6.3.1 Diagnostické třídy na DÚ a SVP 

 

Dále klient prostupuje tak zvanými diagnostickými třídami. Každá třída má 

svůj vlastní obsah a cíl. Teprve po úspěšném dokončení jedné třídy může dívka 

přestoupit do druhé. V každé třídě by měla být dívka zhruba dva týdny, to znamená, že 

celý diagnostický pobyt by měl trvat v nejlepším případě šest týdnů.  

Přechod mezi odděleními je oboustranně prostupný. Projeví-li se například v 

chování dívky hrubé porušení kázně, morálních principů a podobně, je toto posuzováno 

zpravidla jako nežádoucí recidiva, jde tedy o nesplnění cílů oddělení a následuje 

přeřazení do předchozího oddělení.  

Základní diagnostické třídy jsou označeny písmeny A, B, C po těchto třídách by 

měl následovat odchod z DÚ a SVP nebo přeřazení do skupiny D či M. O tom bude 

zmíněno dále. 

Vychovatelé i samostatní odborní pracovníci mají povinnost dodržovat 

stanovený výchovný plán v již zmíněném šestitýdenním cyklu. Vzdělávací celky jsou 

součástí systému dynamické diagnostiky a intenzivní speciální výchovy. Pokud klient i 

učitel – vychovatel respektují určitá pravidla a řád cyklů lze využít dostatečnou kapacitu 

času pro učení i splnění stanovených cílů dané skupiny. Základem je celodenní 

výchovný program s integrovanými vzdělávacími celky.  

Hlavní úkolem v reedukačním programu je přivést klientky k přehodnocení 

vztahu ke vzdělání, přiblížit jim formy sebevzdělávání, vést je k poznání a využití 

vlastních schopností, poradit jim jak získávat vědomosti a znalosti, a hlavně povzbudit 

je v nalézání svých cílů v budoucnosti.  

Po nástupu k pobytu jsou tedy klientky zařazeny do diagnostické skupiny A1. 

Postupně plněním úkolů definovaných pro diagnostickou třídu a úkolů individuálního 

plánu se kvalifikují k přestupu do další diagnostické třídy (A2, A3, B1, B2, C1, C2, 

případně D, M). Přestupy navrhuje komunitní samospráva pod vedením vedoucí úseku 

výchovné a vzdělávací péče. Diagnostické třídy pracují ve vlastním týdenním 

programu. Třídy jsou rozděleny do početně malých skupin, takže umožňují 

individualizaci práce a přizpůsobení tempa dané skupině. 

První diagnostická třída A je primárně adaptační třídou. Třída A má charakter 

uzavřeného oddělení, kdežto oddělení B a C má již k dispozici exkurze a vycházky 
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mimo objekt DÚ a SVP. Ověřování získaných vědomostí a dovedností v každém z 

celků je uzavíráno formou krátkých didaktických testů. Výsledky nejsou klasifikovány. 

Ve vzdělávacích celcích je využito kvalifikace pedagogických pracovníků s 

ohledem na jejich specializace. Osnova jednotlivých předmětů předpokládá tvořivý 

přístup pedagogů. Klientkám navštěvujícím střední školu či učiliště bude poskytována 

kvalifikovaná individuální péče koordinovaná etopedem, který také zajistí přenos 

informací s kmenovou školou. 

K zajištění pedagogické diagnostiky, přiměřeného vzdělávání a plnění 

individuálních vzdělávacích programů jsou připravovány výukové programy 

diagnostických tříd. Tyto programy jsou integrovány do celodenního výchovného 

programu. Mezi dívkami se objevují dramatické vzdělávací rozdíly a rozdílné 

zkušenosti s typy škol a vzdělávacích systémů. Úkolem je rovněž hledání vhodného 

výběru další profesní přípravy a její realizace. 

V případě svévolného opuštění programu jsou ihned realizována opatření 

spočívající v zajištění bezpečnosti klientky, zabezpečení osobních věcí, předání 

informace o události zákonným zástupcům. V případě pobytu nařízeného soudem musí 

předat informace kurátorovi a oznámení Policii ČR. 

 

Diagnostická třída A se zaměřuje na časovou orientaci, v rámci terapie odkazuje na 

minulost a přítomnost. Je oddělením primární diagnostiky a také oddělením primární 

sociální orientace, zajišťuje adaptaci a stabilitu. Do této třídy je také zahrnuta primární 

zdravotní, speciálně pedagogická, sociální a psychologická diagnostika. 

Jsou zde individuální programy, snahou je navození přiměřené komunikace, 

důvěry a také spolupráce s rodinou. 

 

Diagnostická třída B je následnou třídou, ve které se specializují na sekundární 

diagnostiku. Objevují se zde individuální programy a možnost individuálních programů 

mimo DÚ a SVP. Dívky ještě nevykonávají činnosti mimo dohled vychovatele, 

neopouští skupinu. Důraz se zde klade na skupinovou činnost a opět na práci s rodinou. 

Právě v této části diagnostiky je již možná návštěva rodičů a to pod kontrolou DÚ a 

SVP v areálu budovy. Jsou zde možné vycházky se skupinou a vychovatelem. 

Cíle této třídy jsou: vypořádání se s minulostí na přijatelné úrovni, schopnost 

analyzovat vztahy a vazby z minulého prostředí – oddělení A. Významné osoby 
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v životě klientek objektivně zhodnotit. Motivovat dívky pro změny v oblasti osobnostní 

a sociální. Zařazení sebe sama do společnosti, stabilizace ve společnosti. Také 

stabilizace kolektivu, režimu a schopnost sebehodnocení a hodnocení. 

 

Diagnostická třída C je závěrečnou třídou diagnostiky. Zde vychovatelé pracují se 

sociální orientací a profesním zaměřením a perspektivou klientek. V tomto oddělení se 

dělá závěrečná diagnostika a prognostika s postpéčí.  

Spolupráce s rodinou je zde nejvíce rozšířena, pokud je možnost navrácení 

klientky do svého domácího prostředí. Snahou je o obnovení a upevnění vztahů s rodiči. 

Vychovatelé vedou dívky k samostatnosti, díky tomu v této skupině převládá motivace 

k individuální činnosti a činnost samotná. Dohled při činnostech je již otevřen v rámci 

areálu DÚ a SVP. Lze zde mít individuální návštěvy v rámci areálu a výjimečně i mimo 

areál, dále výběrové vycházky a nakonec i individuální vycházky mimo areál. 

Závěrečnou částí diagnostického pobytu je převedení dívky do ambulantní péče 

a její předem dohodnutá účast na vybraných aktivitách DÚ a SVP. Ústav dále provádí 

katamnestické sledování dívky po ukončení pobytu. U pobytů realizovaných na základě 

dohody je katamnestické sledování podmíněno souhlasem zainteresovaných stran. 

K následné péči využívá DÚ a SVP spolupráce s řadou specializovaných 

pracovišť, zejména jiných organizací v oblasti školské, zdravotnické, sociální. Po 

ukončení pobytu je klientkám a jejich zákonným zástupcům poskytována ambulantní a 

poradenská péče a podpora. Za vedení a administraci této péče odpovídá vedoucí 

úseku speciálně pedagogické a psychologické péče a diagnostiky. 

 

Prevence sociálně patologických jevů je jedním z programů DÚ a SVP, který by 

neměl být opomenut. Metodik prevence sociálně patologických jevů se řídí plánem, 

který je vypracován pro každý kalendářní rok. V něm jsou uvedeny základní cíle 

jednotlivých programů. 

Primární prevence je určena klientkám, které se dosud nedostaly do kontaktu 

s drogou nebo prošly jednorázovým experimentem. Cílem těchto programů je posílení 

negativního vztahu k psychotropním látkám. Obsahuje i zátěžové programy, které jsou 

vedeny pověřeným speciálním pedagogem a realizovány mimo areál diagnostického 

ústavu. 
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Sekundární prevence (prevence závislosti) obsahuje programy, které jsou 

zaměřeny na získání nových poznatků a dovedností tak, aby se klientky naučily uznávat 

nové, pozitivní hodnoty. 

Terciární prevence (prevence opakování) je realizována ve spolupráci s 

odbornými pracovišti z oblasti zdravotnických zařízení a oddělení s výchovně léčebným 

režimem pro mládež ohroženou drogovou závislostí.  

 

6.3.2 Záchytné pracoviště  

 

Záchytné pracoviště je oddělením DÚ a SVP. Ústav poskytuje po dobu nezbytně 

nutnou péči dětem s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou 

zadrženým na útěku z jiných zařízení nebo z jejich vlastního či přechodného bydliště. 

Dítě zadržené na útěku přijímá diagnostický ústav v případě, že zdravotní stav dítěte 

odpovídá zdraví.  

Děti trpící nemocí v akutním stadiu, včetně akutní intoxikace, vyžadující podle 

stanoviska lékaře odbornou zdravotní péči, dále děti, které jsou bacilonosiči nebo děti, 

kterým bylo uloženo karanténní opatření, nemůže DÚ a SVP přijmout. 

Sociální pracovnice má povinnost bezodkladně oznámit přijetí dítěte 

příslušnému zařízení, které je povinno dítě převzít do 3 dnů po oznámení. S dítětem 

zadrženým na útěku je po přijetí vykonán rozhovor se speciálním pedagogem – 

etopedem nebo psychologem, při němž je dítěti přiměřeně jeho věku a rozumovým 

schopnostem podána také informace o předpokládaném průběhu jeho pobytu v 

diagnostickém ústavu a o jeho právech a povinnostech.  

Po dobu pobytu dítěte v záchytném pracovišti je dítě motivováno k 

individuálním zájmovým činnostem, pro něž jsou dítěti poskytnuty nezbytné pomůcky a 

potřeby, a to po osobní dohodě. Péči o dítě v záchytném pracovišti zajišťuje 

pedagogický pracovník. Dítě je přiřazováno do činností diagnostické skupiny A. 
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6.3.3 Přeřazení klientek do oddělení M a D 

 

Do oddělení M jsou dívky přeřazovány na základě doporučení pedagogické 

rady rozhodnutím ředitele, obvykle po 12. týdnu těhotenství. Oddělení M je určeno pro 

nastávající matky a matky s dětmi. Oddělení je umístěno v samostatné budově. 

Provozní řád odd. M obsahuje specifická opatření k zajištění bezpečnosti a zdraví. 

Oddělení D je určeno dětem s programem dlouhodobého pobytu naplněného 

studijními úkoly. Umístěny jsou zde klientky, u nichž by aktuální umístění do jiných 

zařízení ohrozilo profesní nebo osobnostní vývoj. O umístění rozhoduje ředitel na 

základě vyjádření pedagogické rady.  
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6.4 Práva a povinnosti klientek v DÚ a SVP a jejich hodnocení 
(dále dle řádu DÚ a SVP Hodkovičky)  

 

6.4.1 Dítě má právo 

 

1. Na zajištění plného přímého zaopatření. 

2. Na rozvíjení tělesných, duševních a citových schopností a sociálních dovedností. 

3. Na respektování lidské důstojnosti. 

4. Na společné umístění se svými sourozenci, nebrání-li tomu závažné okolnosti ve 

vývoji a vztazích sourozenců. 

5. Na vytváření podmínek pro dosažení vzdělání a pro přípravu na povolání v 

souladu s jeho schopnostmi, nadáním a potřebami. 

6. Na svobodu náboženství, při respektování práv a povinností osob odpovědných 

usměrňovat dítě v míře odpovídající jeho rozumovým schopnostem. 

7. Být seznámeno se svými právy a povinnostmi. 

8. Účastnit se činnosti a aktivit zařízení organizovaných v rámci výchovného 

programu s výjimkou zákazu či omezení v rámci opatření ve výchově, stanovených 

Zákonem č. 109/2002 Sb. 

9. Obracet se s žádostmi, stížnostmi a návrhy na ředitele a pedagogické pracovníky 

zařízení a požadovat, aby podání adresovaná příslušným státním orgánům, orgánům 

územní samosprávy a právnickým a fyzickým, jsou-li pověřeny výkonem sociálně 

právní ochrany. Aby tyto dokumenty byly ze zařízení odeslány v následující pracovní 

den, a to bez kontroly jejich obsahu. 

10. Vyjádřit svůj názor na zamýšlená a prováděná opatření, která se ho dotýkají; 

názorům dítěte musí být věnována patřičná pozornost odpovídající jeho věku a 

rozumové vyspělosti. 

11. Požádat o osobní rozhovor a tento rozhovor uskutečnit s pověřeným 

zaměstnancem orgánu sociálně právní ochrany dětí, České školní inspekce, ministerstva 

nebo orgánu kraje, a to bez přítomnosti dalších osob. 

12. Být hodnoceno a odměňováno a ke svému hodnocení se vyjadřovat. 

13. Na informace o stavu svých úspor či pohledávek. 
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14. Na udržování kontaktu s osobami odpovědnými za výchovu, a to formou 

korespondence, telefonických rozhovorů a osobních návštěv. Kontakty dětí s rodiči 

(osobami odpovědnými za výchovu) a dalšími členy i širší rodiny nejsou omezeny na 

osobní kontakt. Neomezený je kontakt písemný, organizačně je zajištěna možnost 

kontaktu telefonického, a to zejména v osobním volnu či za souhlasu odborného 

pracovníka v jinou dobu. Ostatní osobní kontakt s dalšími osobami je doporučeno v 

souvislosti s délkou a charakterem úkolů pobytu realizovat v osobním volnu, při 

samostatných vycházkách mimo zařízení. 

15. Přijímat v zařízení se souhlasem pedagogického pracovníka návštěvy osob, které 

nejsou uvedeny v bodě 14. 

16. Opustit samostatně se souhlasem pedagogického pracovníka zařízení za účelem 

vycházky. 
 

6.4.2 Dítě má povinnost 

 

1. Plnit ustanovení vnitřního řádu. 

2. Dodržovat předpisy a pokyny k ochraně bezpečnosti a zdraví, s nimiž bylo řádně 

seznámeno. 

3. Hradit ze svých příjmů náklady spojené s přepravou do zařízení, které 

neoprávněně opustilo nebo se do něj nevrátilo. 

4. Poskytnout na výzvu ředitele doklady o svých příjmech. 

5. Předat do úschovy na výzvu ředitele předměty ohrožující výchovu, zdraví a 

bezpečnost; doba úschovy těchto předmětů nesmí přesáhnout dobu pobytu dítěte v 

zařízení a při jeho ukončení musí být tyto předměty dítěti nebo osobě odpovědné za 

výchovu vydány. 

 

6.4.3 Systém hodnocení klientek v DÚ a SVP 

 

Hodnocení je v tomto smyslu brané jako podpůrný prostředek, který se dá 

využít při skupinové práci. Jeho hlavní úlohou je motivace klientek k plnění úkolů. 

Chování a další pozorované aspekty ohodnotí a zapíše do diagnostických pozorovacích 

záznamů každý pracovník, který během dne přichází s dívkou do kontaktu. 
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Hlavní denní vychovatel při večerním „sezení“ zhodnotí průběh dne a snaží se 

být pozitivní a motivační. Jednou týdně vždy hlavní vychovatel shrne a ohodnotí průběh 

uplynulého týdne. Na hodnocení je dána škála, podle které se určí jak na tom určitá 

klientka je a jak by se s ní mělo dále pracovat. Pod každou tuto škálu spadají určité 

odměny nebo omezení pro dívku. Od, například, většího počtu vycházek a prodloužené 

večerky až po zákaz vycházek a přeřazení do nižší skupiny. 
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7. ODDĚLENÍ M - PRO MATKY S DĚTMI 
 

Těhotná dívka i mladá matka se bude cítit určitě daleko lépe mezi svými blízkými 

v rodinném prostředí. Bohužel někdy jí rodina potřebné zázemí poskytnout nechce nebo 

nemůže. 

Řešením tohoto problému je umístění dětí do některých forem ústavní výchovy. 

V tomto případě se jedná o kojenecké ústavy. Dívka je od svého dítěte odloučena a obě 

strany tím trpí. Nejlepší možnou variantou je umístění do zařízení dítě i s matkou. 

 
Specializovaných oddělení pro nezletilé matky s dětmi je v ČR jen několik. 

Kromě dále zmiňovaného oddělení v Praze se nachází ještě v Mostě, Plané, Černovicích 

a Moravském Krumlově. Tato oddělení mají maximální počet lůžek 24 a nejmenší 

oddělení disponuje pěti místy. 

„V cizině bývají tyto ústavy většinou zřizovány církevními organizacemi. Ve 

všech zemích se do takových ústavů dostávají ženy pocházející ze sociálně nejslabších 

rodin, z rodin špatně pečujících o potomky, že sama klientka mohla zažít pobyt 

v dětském domově a z rodin silně konfliktních“ (Matoušek, O. 1995). 

 

(dále dle řádu a provozní organizace odd. M) 

 

Oddělení M se specializuje na nezletilé matky s dětmi. Je jedním z odloučených 

pracovišť DÚ a SVP Hodkovičky. Toto oddělení bylo otevřeno v listopadu roku 2003.  

Jedná se o samostatnou budovu v blízkosti hlavní budovy DÚ a SVP. Kapacita tohoto 

oddělení je dvanáct lůžek. Pokoje jsou členěny na jednolůžkové či dvojlůžkové. 

Oddělení je určeno pro dívky od 15ti do 18ti let, u kterých soud rozhodl o 

obligatorní výchově. Jedná se především o dívky z Čech a to z celé republiky. 

Hlavními důvody umístění jsou špatné podmínky v rodině, výchovné problémy a 

v mnoha případech nevyrovnání se původní rodiny s těhotenstvím nezletilé dívky.  

Nezletilým těhotným dívkám nebo matkám s dětmi zařízení zprostředkuje 

lékařskou a poradenskou péči. Povinností ředitele zařízení je informovat nezletilou 

těhotnou klientku o možnostech péče o dítě po porodu ve školských zařízeních. 
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Pokud nezletilá těhotná dívka seznámí ředitele ústavu o svém rozhodnutí 

podstoupit umělé přerušení těhotenství a požádá ho o pomoc, je jeho povinností 

projednat tuto věc se zákonným zástupcem dívky. V tomto zařízení je dívka spíše 

podporována pro to si dítě nechat, avšak hlavní rozhodnutí je pouze na ní. 

Dívky na oddělení M jsou členěny na dvě skupiny. První tvoří těhotné klientky a 

druhou matky s dětmi. Většinou jsou klientky na oddělení přijímány nejdříve po 

ukončení 12. týdne těhotenství. Často ale přicházejí v období jednoho až dvou měsíců 

před porodem nebo s miminkem přímo z porodnice.  

Na oddělení jsou zaměstnáni jen pedagogičtí pracovníci, zdravotní péči o děti 

zajišťuje lékařka a zdravotní sestra na hlavním ústavu a obvodní pediatr, kam maminky 

se svými dětmi za asistence vychovatele docházejí. Oddělení pravidelně navštěvuje 

porodní asistentka, ve složitějších případech spolupracuje se zdravotnickými zařízeními, 

zejména Dětským centrem při FTN v Krči. Díky, v poslední době, nedostačujícím 

počtům lůžek na porodních odděleních v nemocnicích, je nutné dívky posílat i do jiných 

porodnic po Praze. Dříve totiž ústav spolupracoval jen s gynekologicko-porodnickým 

oddělením Thomayerovy nemocnice a s Ústavem péče o matku a dítě v Podolí. 

Vychovatelé - pedagogové učí nezletilé klientky zvládnout svou novou roli 

matky nebo je na ni připravit, poskytují jim rady, pomocnou ruku a také nepřetržitý 

taktní a ohleduplný dohled.  

Délka pobytu jednotlivých dívek s dětmi je odlišná. Hlavním úkolem je naučit 

nezletilé matky základní péči o dítě a pomoci jim stabilizovat situaci v rodině. Již před 

narozením dítěte je sledován vztah těhotné dívky k ostatním dětem, později k dítěti 

vlastnímu. Oddělení M vytváří pro klientky tzv. chráněné prostředí i ve vztahu k ostatní 

rodině a přátelům. 

Pokud rodina dívky jeví o dceru zájem, oddělení se snaží o propustku dívky, co 

nejdříve, i přes možnost negativních vlivů je dobré dívku domů pustit, jelikož po pobytu 

do tohoto prostředí stejně nejspíše půjde.  

V nejlepším případě, odchází z oddělení dívky s dětmi po ukončení šestinedělí. 

Při nutnosti delšího nácviku péče o dítě a vzhledem k sociálním podmínkám a konkrétní 

situaci každé maminky může být délka pobytu prodloužena až do dovršení osmnácti let 

(ve výjimečných případech devatenácti let).  

Po ukončení pobytu odcházejí maminky s dětmi do původní rodiny, která 

samozřejmě musí mít vhodné podmínky pro matku s dítětem nebo jdou k partnerovi či 
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do dětského domova. Jestliže jsou dívky na oddělení do osmnácti let, hledá se pro ně 

bydlení, a to ve formě azylových domů či sociálních bytů většinou v blízkosti jejich 

původního bydliště, pokud nechtějí jinak.  

Na oddělení M. bylo přijato během pěti let jeho existence již 51 klientek. Z toho 

jedna dívka čekala již druhé dítě, ostatní byly prvorodičky. Narodilo se 49 dětí, z toho 

1x dvojčata, tři klientky odešly ještě během těhotenství. Z tohoto počtu dětí bylo 23 

dívčího pohlaví a 26 chlapeckého. Podle získaných informací žádná z bývalých klientek 

nepředala dítě do náhradní rodinné výchovy. Tři z dětí byly později svěřeny do péče 

rodičům nebo prarodičům dívek. 

Nejvíce dívek přišlo na oddělení M ve věku šestnácti let a nejméně bylo 

patnáctiletých. Průměrným věkem dívek při porodu je nyní 15 roků a 11 měsíců. Při 

nástupu dívek jich 30 bylo těhotných, sedm z nich přišlo z rodinného prostředí se svým 

již narozeným dítětem a čtrnáct klientek nastoupilo na toto oddělení přímo po odchodu 

z porodnice bez předchozího pobytu na oddělení. 

V anamnézách matek byla zjištěna drogová závislost v šesti případech, závislost 

na alkoholu v 21 případech. Počet těhotných dívek - kuřaček byl v 40 případech, z toho 

pět klientek kouřilo v těhotenství více než 20 cigaret za den. Dívky na oddělení přišly 

z různého prostředí, což se poté odráželo i na jejich pobytu. Z rodiny přišlo 27 dívek, 

osmnáct bylo již před pobytem na odd. M v jiném školském zařízení a šest dívek bylo 

na útěku, ať již z domova či ze školského zařízení. 

Právě díky těmto výše uvedeným odlišnostem vyplývá řada skutečností 

podstatných pro nastavení podmínek pomoci pro nově příchozí klientky. Každá z nich 

má jiný životní styl a každá má jinou úroveň specifických dovedností spojených s péčí o 

dítě. Právě proto je třeba hned od počátku pobytu dívky stanovit míru pomoci a 

individuální program vyhovující oběma stranám. Při velmi nízkém hodnocení 

dovedností dívky je třeba stálá přítomnost vychovatele k zajištění bezpečnost 

novorozence. Tato „handicapující“ situace je velmi náročná při souběžném pobytu více 

takových klientek. 

Obtížné je také prožívání odlišného rodinného zázemí dívek. Každá z dívek je 

zvyklá na něco jiného a plně uspokojit všechny nelze. Pocitem jistoty a bezpečí je pro 

většinu příchozích dívek – matek perspektiva návratu do svého rodinného prostředí. 

Přesto je pro dívky velkou zátěží a stresem právě návrat zpátky do původní rodiny spolu 
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s přijetím jich v nové roli matky. Bojí se konfliktů s rodiči a s otcem jejich dítěte a také 

hodnocení společnosti. 

Pouze u 15 dětí byli oficiálně uvedeni jejich otcové, z nich 10 o své dítě 

projevovalo zájem. Zbylých pět otců své děti navštěvovalo, ale zapsáni do rodných listů 

nebyli. Většina dívek se snaží na otce jejich dětí co nejrychleji „zapomenout“, protože 

se chovají nezodpovědně či chladně k nim i dětem. 

 I přes veškerou snahu a trpělivost pracovníků a spolupracujících institucí 

zůstává největším problémem zajištění dalšího života matky s dítětem po odchodu 

z oddělení. Pouze pěti klientkám se podařilo zajistit sociální byt a osm šlo bydlet do 

azylového domu. Pokud to lze dívky odcházejí nejčastěji k otci jejich dítěte nebo do 

původní rodiny.  

 

7.1 Organizace oddělení M 
 

(dále dle řádu oddělení M) 

 

Denní program 

7,30   budíček 

7,30 - 8,00           hygiena dívek 

8,00                      snídaně 

9,00 - 10,00         úklidy, praní, žehlení 

10,00 – 11,30       dopolední program 

11,30 – 13,00        oběd a polední klid 

13,00 – 15,30      vycházka, první odpolední program 

15,30               svačina 

16,00 – 17,30               druhý odpolední program 

17,30 – 18,00   večeře 

18,00 – 20,00    koupání dětí, večerní úklidy, hygiena 

20,00 – 20,30     večerní sezení – hodnocení dne 

20,30 – 22,00     osobní volno 

22,00      večerka (během víkendu večerka přesunuta na 23,00) 
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Zdravotní péče o klientky 

Zdravotní prohlídky a vyšetření zajišťuje zdravotní úsek zařízení. Léky 

dívkám a dětem podává vychovatel a to pouze dle pokynů lékaře. Podání potvrdí vždy 

zápisem do „Zdravotní knihy“ a knihy „Výdej léků“. Všechny potřebné léky jsou 

uloženy na určeném místě v kanceláři vychovatelů. Dětem se podávají kapky na lžičce. 

Vychovatelé také vedou evidenci vydaných hygienických potřeb a materiálu. 

Vše se zapisuje do „Knihy výdejů“ pro přehled a včasné nakoupení docházejících 

zdravotních a hygienických potřeb. 

Pokud nastane situace, kdy již není možné dojít s dívkou nebo dítětem k lékaři 

(noc, víkend) a stav není nijak naléhavý, stačí konzultace o podání léků s lékařem přes 

telefon. 

 

Stravování klientek 

Stravování klientek zajišťuje školní jídelna v hlavní budově DÚ a SVP. 

Vychovatel zodpovídá za spravedlivé rozdělení stravy pro všechny dívky. U dívek se 

kontroluje pitný režim. Tekutiny jsou podávány 6x denně při jídle. V kuchyni je 

výdejník kojenecké vody. 

 

Péče o dítě 

 

- koupání a hygiena 

Koupání dětí probíhá každý den, vždy mezi 18. a 20. hodinou. V koupelně 

určené pro koupání dětí musí být dostatečně teplo, voda musí mít 37 stupňů Celsia. 

Koupání provádí matky samy, zpočátku jim pomáhá a dohlíží vychovatel. Při hygieně 

dětí se dívky důsledně řídí pokyny dětské lékařky a zdravotní sestry, které 

pravidelně navštěvují a konzultují s nimi. Každá dívka po koupání svého miminka 

důkladně umyje vaničku a přebalovaní pult. 

Dívky a vychovatelé musí dodržovat pravidla hygieny. Myjí si ruce před a po 

kontaktu s dítětem, po použití WC, po manipulaci s prádlem, před jídlem apod. na 

pracovišti se nekouří. 
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- přebalování dětí 

Klientky – matky udržují své děti v čistotě, přebalují je dle potřeby a to zásadně 

na přebalovacím stole. Děti myjí vodou a mýdlem. Jako prevenci opruzenin používají 

k tomu určenou mast, v průběhu dne nechávají děti dle možností rozbalené na podložce. 

 

 

- kojení 

Dívky se řídí pokyny dětské lékařky a porodní asistentky. Novorozenci mají být 

kojeni nejméně 7x denně, po dobu alespoň 15 minut. Zpočátku se pomocí váhy 

kontroluje, zda dítě dostatečně pije a přibývá. Každé kojení se během šestinedělí 

zapisuje, kontroluje se tak časový harmonogram mezi kojením, délka kojení a také váha 

novorozence před a po kojení. 

 

- stravování dětí 

Stravu dětí si připravují matky samy, zpočátku s pomocí a radou vychovatele, 

později jen pod jeho dohledem. Při volbě stravy se řídí pokyny dětské lékařky. Dětskou 

výživu a potraviny nakupují většinou společně s vychovatelem. Pro přípravu dětské 

stravy je určeno zvláštní nádobí. K přípravě jídla se používá balená kojenecká voda. 

Vydaná strava se zapisuje do sešitu „Výdej stravy“. 

 

- návštěvy dětské lékařky 

Dívky navštěvují společně se svými dětmi dětskou lékařku a řídí se jejími 

pokyny. Matky doprovází vychovatel, který vše potřebné zapisuje do „Knihy hlášení“ a 

„Knihy výdeje léků“. Průkazy dětí a zdravotní zprávy jsou uschovány v kanceláři na 

oddělení M. 

 

- pobyt dětí venku 

Miminka jsou alespoň dvě hodiny denně venku, pokud to jde. Matky dbají na 

správné oblečení dle aktuálního počasí. Vychovatel je před odchodem kontroluje. Při 

teplém počasí se používá přes kočár síťka proti hmyzu a při chladném počasí slída proti 

dešti. Děti nesmí být na sluníčku, a pokud jsou nemocné, dívky s nimi musí zůstat na 

oddělení. 
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- spánek dětí 

V noci každé dítě spí vždy ve své postýlce. Je zakázáno, aby dítě spalo na lůžku 

společně se svou matkou. Přes den v čas spánku je dítě uloženo v postýlce v pokoji 

matky nebo venku v kočárku. Postýlky umístěné v obývacím pokoji jsou určeny na 

hraní nebo na dobu, kdy dítě nespí. Dětí nesmí spát v obývacím pokoji u zapnuté 

televize. 

 

Klientky po porodu, specifická péče 

V prvních dvou týdnech se matka zotavuje po porodu, často se sprchuje a kojí 

minimálně 7x denně a to 20 – 30 minut. Vychovatel kontroluje kojení a vede evidenci 

tak dlouho, dokud není jasné, že se dívka již vše naučila a je v pořádku. Asi po dvou 

týdnech je zapojena do programu oddělení (po konzultaci s lékařkou). Pokud je 

unavená, odpočívá ve svém pokoji a dítě má u sebe. 

 

Vycházky 

Vycházky jsou uskutečňovány denně mezi 13 a 16 hodinou, dle počasí. Na 

polovině vycházky na dívky s dětmi dohlíží vychovatel. Poté pokračují dále na 

samostatnou propustku s tím, že musí chodit nejméně ve dvojicích. Vycházky povoluje 

vedoucí oddělení u těhotných a matek v šestinedělí se řídí doporučeními lékařky či 

zdravotní sestry. 

 

Sledování televize 

Dívky mohou sledovat televizi pouze večer v rámci osobního volna a po splnění 

všech povinností. V jiných případech může být využita pouze pro program výchovně 

vzdělávacího plánu. Výjimečně v jiný čas, pouze se svolením vychovatele. 

 

Kapesné 

Dívkám náleží kapesné ve výši 300 Kč za měsíc, jejich dětem 45 Kč měsíčně. 

Kapesné je vypláceno jedenkrát týdně, zpravidla po 70 Kč.  

 

Návštěvy 

Návštěvy probíhají většinou v neděli mezi 13. a 16. hodinou v areálu ústavu. 

Dívky mohou navštěvovat rodinní příslušníci, popřípadě otec dítěte. Po předchozí 

71 



 

domluvě je možný i jiný den i doba návštěvy. Výjimky povoluje ředitel, vedoucí 

oddělení nebo vedoucí vychovatel. 

 

Telefonování a korespondence 

Pro telefonování je na oddělení vymezena určitá doba a to od 9,00 do 12,00 a od 

18,00 do 20,00, poté také ve svém osobním volnu do 21,00. Telefon musí být během 

nepovolených hodin vypnutý, aby nerušil ze spánku děti. Pokud dívky nedodrží 

pravidla, vychovatel jim telefon uloží k sobě do kanceláře. Klientky mohou telefonovat 

z veřejného telefonního automatu na hlavní budově a to v době před obědem a večeří. 

Telefonáty mimo rodinné příslušníky mohou být jen se souhlasem vedoucího oddělení. 

Dívky píší dopisy ve svém osobním volnu, vychovatel zajistí odeslaní v den,  

kdy dopis od dívky obdrží. Poštu pro dívky přebírá vychovatel, který zajistí předání 

dívkám. Veškerá příchozí i odeslaná pošta se zapisuje do „Knihy hlášení“. 

 

Povinnosti dívek 

Klientky jsou povinny dodržovat vnitřní řád oddělení M. Pečlivě se starají o 

osobní věci, o věci svých dětí a věci svěřené. Jsou povinny šetrně zacházet 

s hygienickými potřebami, s jídlem pro děti atd. Respektují a dodržují stanovený režim 

dne a aktivně se účastní na programu. 

 

Program dívek 

V rámci denního programu jsou tři bloky určené pro činnosti. V dopoledních 

hodinách se jedná hlavně o vzdělávání dívek, které probíhá s kvalifikovaným 

pedagogem. Pedagog s dívkami probírá učivo základní školy, díky rozdílnému stupni 

inteligence musí být velice flexibilní.  

Velký důraz klade na praktičnost a využití v reálném životě. Opakování 

gramatiky a psaní různých dokumentů, pro budoucí komunikaci například s úřady. Dále 

počítání a úlohy, pro schopnost práce s penězi. Po nějaké době dívky pod dohledem 

vychovatelů nakupují v obchodech věci pro své děti a manipulují s penězi. Je to nejen 

proto, aby si byly schopné překontrolovat vrácené peníze, ale aby měly přehled o tom, 

co kolik stojí, kde můžou danou věc koupit levněji, jak ušetřit, atd. 

 Oddělení také navštěvují sociální pracovnice, které dívkám radí a pomáhají 

jim s přídavky na dítě nebo s obtížemi při soudním řízení. Poté následuje 
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specializovaný kurz pro těhotné a matky s dětmi. Jde tu o teoretické poznatky, 

praktické nácviky péče o dítě a upevňování správných návyků v péči.  

Na oddělení také dochází tzv. „košíkářka“, která dívky učí plést košíčky. Tato 

činnost se stala velmi oblíbenou. Dívky vidí úspěchy své práce a cvičí tím i jemnou 

motoriku. Vychovatelé se snaží v blocích pro dívky vymyslet něco nového, neotřelého. 

Objevují se zde ruční práce, stolní společenské hry, atd.  

Klientky jsou také spoluautorkami časopisu, který je v rámci DÚ a SVP 

vydáván. Každá z nich má nějakou rubriku, která je v časopisu otisknuta. Na oddělení 

dochází po domluvě kadeřník, který je v kolektivu dívek velmi oblíben. Jelikož jsou 

dívky ve věku adolescence většinou velmi fixované na svůj vzhled, je právě tato 

možnost úpravy jejich zevnějšku velmi oceňována.  

Nyní je na oddělení také možnost cvičení aerobiku s pedagogem, který za nimi 

jezdí a individuálně se jim věnuje. Zatím však od dívek není taková odezva. 

Pro dívky jsou organizovány výlety a kulturní akce. Dívky v doprovodu 

vychovatelů navštěvují kulturní památky a zajímavá místa, chodí na koncerty a do 

divadel. Po návratu následuje rozhovor s dívkami a vychovatelem o tom, co viděly 

zajímavého a co se dozvěděly. Tyto „výlety“ po Praze mají také klientky naučit pohybu 

s dítětem v rušném prostředí. Největším problémem je nástup do autobusů MHD a 

eskalátory. Dívky se většinou stydí požádat o pomoc, na čemž to bohužel celé vázne. 

 

Spolupráce klientek při provozu 

Společné prostory uklízí dívky dle rozpisu zpravidla ráno. Úklidy probíhají na 

vlhko. Dívky provádí úklid výhradně v pracovním oblečení. Průběh úklidu zabezpečuje 

a kontroluje vychovatelka.  

Sobotní dopoledne je vyhrazeno velkému úklidu celého domu, tzv. „generálky“. 

Své pokoje si dívky uklízí samy. V úklidu kuchyně se dívky střídají dle rozpisu, uklízí 

se průběžně celý den. Večer se kuchyň předává následující službě, proto musí být 

vzorně uklizena. Jednou týdně, většinou v sobotu, se provádí dezinfekce všech prostor. 

Za správné ředění a přípravu roztoků zodpovídá vychovatel. Domovní odpad je vynášen 

dvakrát denně dívkou, která má toto na starost. Drobné zahradnické práce provádějí 

dívky společně s vychovatelem. 

Domácí pračku obsluhují dívky samy, po důkladném poučení vychovatelem a 

střídají se v praní opět dle týdenního rozpisu. Prádlo se shromažďuje v jednorázových 
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pytlích na místech k tomu určených. Důraz je kladen na správné třídění prádla, šetrnost 

s pracími prostředky a četnost praní. 

 

Vybavení klientek a dětí 

Klientkám je poskytnuto vybavení a potřeby nutné pro péči o dítě. Jedná se o 

materiální vybavení, oblečení, hračky, hygienické potřeby a léky. Z materiálního 

vybavení se jedná o kočárek, oblečení, lahvičky, dudlíky, zavinovačky, deky apod. 

 

Oblečení dívek a dětí 

Při příchodu na oddělení je dívka vybavena nezbytně nutným oblečením ze 

skladu, které je úměrné ročnímu období. Oblečení je v průběhu pobytu doplňováno a 

vyměňováno. Nepotřebné oblečení dětí i dívek je vraceno zpět do skladu, pokud ovšem 

není jejich vlastní. Vychovatelé vedou evidenci vydaného a zakoupeného oblečení a vše 

zapisují do šatních karet. Zjednoduší to práci oběma stranám při odchodu klientky 

s dítětem. 

 

Předávání služeb vychovatelů 

- ranní od 7,45 do 8,00 

V 8,15 musí být všechny dívky již připravené na snídani. 

 

- večerní od 20,00 do 21,00 

Ve 20,00 jsou všechny děti vykoupané, uložené v postýlkách ve svých pokojích. 

Dívky mají splněné úklidy i ostatní povinnosti a začíná večerní sezení. 

 

Předávající „denní“ vychovatel informuje kolegu a událostech z uplynulého dne. 

Vychovatel neukončí službu, pokud nejsou splněny všechny podmínky provozního 

řádu. Převzetí služby se potvrzuje podpisem do „Knihy hlášení“. Vychovatel na závěr 

své služby zapisuje poznatky o dívkách do jejich spisů. 
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8. PŘÍPADOVÁ STUDIE 
 

8.1 Metodologie případové studie 
 

Kapitola se věnuje metodologickému postupu při sběru a zpracování 

následujících dat využitých v diplomové práci. Charakterizována je zde příprava a 

průběh rozhovoru pro případovou studii. Také je zde uvedeno zdůvodnění výběru 

respondentů pro tuto studii. Popisována jsou zde i úskalí a potíže, které se během 

rozhovoru vyskytovaly. 

 

8.1.1 Metody získávání a zpracování dat 

 

Pro případovou studii byl použit osobní rozhovor. Data byla získána 

prostřednictvím narativního interview. Šlo tedy o výpověď životního příběhu. Před 

rozhovorem byla připravena osnova příběhu, která byla „nití“ pro respondenty a 

kdykoliv nevěděli jak dále, byla využita. Jde tedy o stimuly vedoucího rozhovoru a 

dlouhé repliky vypravěče. Osnova je k nahlédnutí v Příloze č. 2. 

Tento rozhovor je doplněn, respektive mu předchází tak zvaná „ověřovací“ část. 

Tato část obsahuje oficiální stručné záznamy o respondentech bez subjektivního 

zabarvení spolu s psychologickým posudkem a posudkem z DÚ po nástupu na určitá 

oddělení. Tyto záznamy jsou archivovány v DÚ na sociálním oddělení. Po svolení 

ředitele DÚ jsou zde použity. 

Cílem rozhovorů bylo získat informace o celém životě respondenta s větším 

důrazem na klíčové momenty jeho života. Důležitost byla také přikládána klíčovým 

osobám v životě respondenta. Rozhovor byl členěn do hlavních fází života 

respondenta, které vždy uvedl a pak do hloubky popisoval se souvislostmi. 

Největší snahou bylo zachovat subjektivní význam tohoto interview. Tazatel 

proto nesměl jakýmkoliv způsobem ovlivňovat tok myšlenek respondenta, aby 

nevzbudil pocit nesouhlasu s životem, jaký respondent do doby výzkumu vedl. 

Data byla získávána pomocí audio záznamu a poté přepsaná v případovou 

studii. Přesto, že audio záznamová forma je tou nejsnadnější cestou k přímému a 
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nepřerušovanému rozhovoru, byl právě s tímto největší problém u respondentů. 

Diktafon u nich vyvolával stud a nutnost mluvit více formálně. Po chvíli se však 

uklidnili a rozhovor probíhal přirozeně. 

Dalším problémem byla vyjadřovací schopnost respondentů. Mluvit bez 

strukturovaných otázek bylo pro ně obtížné. U těchto respondentů musel být věnován 

větší čas přípravě před rozhovorem. Bylo třeba podrobně vysvětlit záměr a odstranit 

obavy respondenta, popřípadě názorně mu ukázat, jak bude rozhovor vypadat. Další 

motivační složkou bylo přečtení osnovy na začátku rozhovoru. Respondenti tak věděli, 

jak mají vyprávění směřovat. 

Snahou bylo skloubit profesionální přístup s přátelským tónem se zachováním 

atmosféry důvěry.  Respondentům bylo sice řečeno, že jde o interview, které bude 

použito do závěrečné práce, ale takovým způsobem, aby to u nich nevyvolalo strach 

z jejich možného neúspěchu.  

Sugestivní otázky nebyly pokládány, stejně jako nebyla nechána příliš velká 

časová prodleva ticha, která mohla respondenta znervóznit. Pro adekvátní průběh 

interview bylo použito několik podpůrných prostředků, které zjednodušovaly jeho chod. 

Byly to výrazy, které vyjadřovaly porozumění a zájem, neutrálně laděné žádosti o 

dodatečné informace a žádosti o vysvětlení. 

 

8.1.2 Respondenti 

 

Narativní interview bylo vedeno se čtyřmi respondenty. Všichni respondenti 

byly dívky, které byly nebo jsou na DÚ odd. M. Volba respondentů byla na základě 

jejich součastného stavu. Všechny respondentky mají styčný bod v DÚ, jejich příběhy 

se však liší a také jsou každá v jiné životní etapě. 

První dívka je v DÚ odd. M. poměrně krátkou dobu a je v jiném stavu. Tudíž na 

roli matky teprve „čeká“. Druhá dívka je v DÚ odd. M od loňského roku a má měsíční 

dceru.  

Třetí dívka byla znovu svěřena do péče matky i se svou dcerou, byl u ní ukončen 

pobyt na podzim roku 2008. Žije se svou matkou, dceři respondentky je 14 měsíců. 

Poslední dívka opustila DÚ odd. M v polovině roku 2008 a šla bydlet do azylového 

domu nedaleko svého bydliště sama pouze se svou dvouletou dcerou. 
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Díky známosti se všemi respondentkami bylo jejich vytipování a výběr 

jednodušší. Důvěra byla také na jiné úrovni, než kdyby rozhovor byl veden cizí osobou. 

 

8.1.3 Průběh studie 

 

Nejdříve jsem si připravila podklady pro tuto studii, poté následoval výběr 

respondentek na uvedeném oddělení. Záměrně jsem vybrala čtyři dívky, které jsou 

povahově velmi odlišné.  

Dívky jsem seznámila se záměrem rozhovoru a nechala jsem jim čas na 

rozmyšlenou, jestli se chtějí dobrovolně a aktivně spolupodílet. Všechny souhlasily za 

podmínek, které jsem uvedla, a to že rozhovor bude anonymní a data uvedená 

v diplomové práci se nevyskytnou nikde jinde. 

Rozhovory s dívkami jsem dělala jednorázově. Nechávala jsem dostatek 

prostoru pro šíři jejich příběhu, nijak jsem je časově neomezovala. 

S dívkami bydlícími na DÚ odd. M jsem dělala rozhovory přímo v budově. Na 

opouštění budovy mají určené propustky, které jsou za jedno časově omezené a za 

druhé jsou jen jejich, tudíž jsem je o tento čas nechtěla „okrádat“. Vždy jsme byly 

stranou od ostatních, aby nebyly respondentky rušeny nebo aby se nestyděly. 

S dívkami, které jsou již „venku“ jsem si domluvila schůzku po telefonickém 

rozhovoru. Snažila jsem se, abychom se sešly v místě jim známém, a tak pro ně  

bezpečném. V průběhu rozhovorů jsem nenarazila na neochotu vyprávět nebo na 

infantilní či drzé připomínky. Všechna děvčata rozhovor brala vážně a velice mi to tím 

usnadnila. 

Každá z dívek má vlastní formu vyjadřování, volí jinou posloupnost a jinak 

vnímá časové intervaly svého života. Na přepisu rozhovorů to může být vidět, jelikož 

jsem se jim snažila ponechat alespoň částečně jejich originalitu. Validní data použita 

z osobních složek respondentek se mohou do určité míry shodovat s vyprávěním, tudíž 

jsou v případové studii napsány dvakrát. Tato shoda může být ukazatelem pravdivosti 

výpovědí nebo také nezkreslenosti představ o  životě respondentek. 
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8.2 Případová studie 1 

Linda, narozena 1991 

Linda pochází z úplné rodiny. Od šesti let byla spolu se svou sestrou svěřena do 

péče babičky. Kolem čtrnáctého roku začínala jevit zájem o své rodiče a často za nimi 

se sestrou utíkala. Objevují se zde další patologické jevy jako je lhaní, pozdní příchody 

domů, demolování bytu. Vše vyvrcholilo tím, že přestala chodit domů i do školy úplně.  

  Začátkem roku 2008 převezena se sestrou do dětského domova. Zde měla velké 

problémy s respektování vychovatelů. Nejdříve se objevovaly pozdní příchody, nakonec 

následoval útěk. Takto několikrát za sebou. Začátkem roku 2009 se nahlásila sama na 

DÚ kvůli pokročilému stavu těhotenství. 

 

psychologický posudek: 

- dívka s průměrnou intelektovou úrovní 

- je zvýšeně ctižádostivá, s reálnými schopnostmi, které neodpovídají jejím 

ambicím 

- je extrovertní, vyhledává společnost, ale neusiluje o to být jejím středem 

- je emočně poměrně stabilní 

- impulzivně reaguje v náročných situacích 

- má tendence k zásadně kritickému hodnocení členů rodiny 

- vyskytují se u ní problémy při vpravování se do jiných sociálních skupin, ochota 

včlenit se a přizpůsobit je spíše jen formální 

- objevuje se u ní snížená sebedůvěra 

- je citlivá na kritiku a těžko přijímá názory jiných, ale velice ráda druhým 

pomáhá 

- má slabší vůli odolat vzrušivým podnětům 

 

posudek z DÚ: 

- Linda je oblíbená ve skupině 

- je vstřícná 

- respektuje vychovatele 
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- působí vyrovnaně a uklidňujícím dojmem 

- váží si svých věcí 

- nekrade a nemá sklony k vandalizmu 

- je šikovná, snaživá a soustředěná 

- nestydí se požádat o radu, pokud si není s něčím jistá 

- dbá o sebe 

- záleží ji na tom, co si o ní ostatní myslí 

 

přepis a analýza rozhovoru: 

Interview s Lindou bylo prováděno v Diagnostickém ústavu na oddělení matek 

(dále jen DÚ odd. M), jelikož tam nyní Linda bydlí. V této době je v 8 měsíci 

těhotenství. Rozhovor s ní byl na vyšší úrovni než s ostatními, daleko lépe formulovala 

věty a dokázala sama souvisle mluvit bez větší pomoci. 

 

Linda 

Narodila jsem se v Karlových Varech v roce 1991. Do šesti let jsem bydlela 

s oběma rodiči. Pocházím z jednovaječných dvojčat, mám sestru Evu. Otec má 

z předchozího manželství několik dětí, z toho je jen jedno jeho vlastní. Ostatní si 

osvojil, ale alimenty neplatí žádné. Matka se živila a dosud živí prostitucí a otec je 

hlídač. Matka je alkoholička, ale léčit se nechce. 

V šesti letech nás se setrou svěřili do péče babičky, protože podmínky života u 

rodičů byly neúnosné. Matka si domů vodila „kolegyně“ z práce, které tam s námi i 

bydlely. 

Babička bydlela ve stejném městě, takže to až tak hrozné nebylo. Dochodily 

jsme školku a začaly chodit do školy. Základní školu jsem zvládla bez problémů. 

Dostala jsem se na střední ekonomickou školu.  

V deváté třídě jsme se setrou začaly pociťovat, že chceme poznat své rodiče. Do 

té doby jsme s babičkou měly dobrý vztah, ale tohle bylo silnější. Začaly jsme i přes 

výslovný zákaz babičky a kurátorky navštěvovat rodiče. Vracely jsme se pozdě domů, 

demolovaly jsme babičce byt a někdy nás přivážela i policie. Nakonec jsme k nim 

utekly úplně. 

V roce 2007 nás kurátorka společně s policií odvezla do DÚ. Musela jsem proto 

školu přerušit. V roce 2008 jsem byla se sestrou převezena do DD, blízko našeho města. 
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Tam jsem chodila do školy. Dlouho jsem tam nevydržela a opět jsem utekla k rodičům. 

Pak opět následovalo odvezení do DÚ a DD. Takto několikrát za sebou. 

Hlavním důvodem nebyla jen má rodina, ale i přítel, se kterým jsem začala 

chodit v DD a pak utíkala. Pochází ze stejného města jako já a znali jsme se už od 

dětství. 

S prvním sexuálním partnerem jsem spala v patnácti letech a použila jsem 

ochranu, ale s tímto to bylo jiné. Dítě jsme si plánovali a ochranu nepoužívali. Chtěli 

jsme mít vlastní rodinu. Počítala jsem s pomocí matky, která měla z těhotenství také 

radost, ale nakonec mne svým přístupem velmi zklamala. 

Na své těhotenství jsem přišla na útěku s přítelem. Byla jsem už ve čtvrtém 

měsíci. Nejdříve jsem použila těhotenský test a hned poté, co vyšel pozitivně, jsem 

navštívila lékaře, který mi to potvrdil. Měla jsem velkou radost. Chodila jsem i přes to, 

že jsem byla na útěku pravidelně na kontroly k doktorovi. Nakonec jsem se díky 

nevhodnému prostředí, které u rodičů bylo, sama přihlásila a nastoupila na DÚ.  

Na DÚ se mi líbí, nejsem tu poprvé, tak to není takový šok. Hlavně je tu i má 

sestra, která pro mne znamená všechno, takže tu nejsem sama. Na odd. M mne 

připravují na porod a budoucí roli matky. Stejně se toho ale bojím. S přítelem jsme 

v neustálém telefonickém kontaktu. Nemůže za mnou přijít, jelikož je teď ve 

výchovném ústavu. 

Protože jsme skoro stejně staří, budeme ústavy opouštět ve stejném období. 

Mám v plánu jít na chvilku k babičce a potom bych si chtěla sehnat s přítelem bydlení 

v azylovém domě a po nějaké době budeme žádat o sociální byt.  

Přítel už nechce studovat, takže by pracoval a staral se o nás. Já chci po mateřské 

dovolené zkusit nějaký výuční obor, ale to je pro mne v tuto chvíli druhořadé. Teď 

myslím jen na porod a co bude pak. 
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8.3 Případová studie 2 

Aneta, narozena 1992 

Dívka pochází z úplné rodiny. Rodiče zanedbávali výchovu a Aneta měla velmi 

volný režim. V devátém ročníku základní školy s ní začaly výchovné problémy. 

Opakovaně vyhrožovala a vydírala spolužačky. 

Koncem roku 2007 byl u ní nařízen dohled probačního úředníka, který byl 

bohužel neúspěšný a po roce spolupráce s probační a mediační službou směřoval stejně 

k ústavní výchově. 

Začátkem roku 2008 byla Aneta odsouzena k podmínečnému trestu odnětí 

svobody na dva roky za trestný čin vydírání. 

V roce 2008 také rodiče podali návrh na nařízení ústavní výchovy z důvodů 

výchovných problému. Aneta nastoupila k diagnostickému pobytu v druhé polovině 

téhož roku. V této době bylo u ní zjištěno těhotenství (4. měsíc). 

Během pobytu v DÚ je v neustálém telefonickém kontaktu s rodiči, kteří o svou 

dceru projevují zájem. Aneta se k těhotenství postavila zodpovědně, snaží se o 

sebekritický náhled na sama sebe v souvislosti se změnou role vyplývající z mateřství. 

Začátkem roku 2009 se jí narodila dcera Laura. Aneta se o dceru stará velmi pěkně a 

zodpovědně. 

 

psychologický posudek: 

- dívka je osobou extravertovanou, nevyhraněnou v aspektu dominance – submise 

- vyskytuje se u ní kolísavé sebehodnocení 

- emočně je výrazněji labilní, častěji lítostivá 

- má hlubší citové prožívání vztahů 

- její intelekt je v pásmu průměru 

- motivačně je oslabena, smysl pro povinnost jí však nechybí 

- dívka potřebuje vedení, usměrnění, pochvalu 

 

posudek z DÚ: 

- adaptovala se pozvolna s ohledem na silnou citovou vazbu k rodičům spojenou 

s lítostivostí a plačtivostí kvůli odloučení 
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- uvědomuje si důvody přijetí do DÚ 

- akceptuje a dodržuje interní pravidla i řád DÚ 

- vrstevnickou skupinou je přijímána a respektována 

- mezi dívkami je oblíbena pro své komunikativní, vstřícné a většinou pozitivně 

laděné vystupování 

- tenduje k vedení druhých ve skupině, avšak nevyvolává konflikty, právě naopak 

se jim snaží předcházet 

- dokáže jasně formulovat názor a podpořit ho logickou argumentací 

- neprojevuje se agresivně, respektuje autoritu DÚ 

 

posudek z DÚ odd. M: 

- Aneta má tendence ke lhaní, překrucuje občas informace ve vlastní prospěch 

- manipuluje se skupinou 

- je pracovitá, důsledná a šikovná 

- aktivně se zapojuje do činností 

- potřebuje jasná pravidla ve vztahu s dívkami, má občasné tendence k šikanování 

 

přepis a analýza rozhovoru: 

Interview s Anetou se uskutečnilo v Diagnostickém ústavu na oddělení matek 

(dále jen DÚ odd. M), kde Aneta se svou dvouměsíční dcerou Laurou pobývá. Jelikož je 

Aneta velmi otevřená nebyl pro ni problém o sobě bez ostychu vyprávět. Její slovní 

formulace však nebyly někdy úplně korektní. Rozhovor je proto upraven, do smysluplné 

a relevantní podoby. 

 

Aneta a Laura 

Pocházím z Tábora, kde jsem se v roce 1992 narodila. Bydlím s oběma rodiči. 

Mám starší sestru (19 let) a dva bratry (23 a 27 let). Nejstarší bratr je nevlastní, pochází 

z otcova prvního manželství. Vlastně ho ani neznám. Sestra je vyučená cukrářka a bydlí 

již sama ve svém bytě. Bratr je nedoučený zedník. Je mentálně „zaostalý“ a bydlí 

s rodiči. Já jsem dochodila základní školu a poté jsem šla na obor kuchař – číšník, který 

jsem nedostudovala, což mne mrzí. 

Oba rodiče jsou doma a bez zaměstnání. Matka byla nedávno propuštěna ze 

zaměstnání a ve svém věku si nemůže nic v našem městě najít. Otec jezdil dříve jako 
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řidič nákladního vozidla, ale díky "vysoké cukrovce" musel se svou prací přestat a má 

plný invalidní důchod. 

Do sedmi let jsem byla hodné dítě, ale s nástupem na základní školu se všechno 

změnilo. Už od první třídy jsem měla problémy s chováním, dokonce za mnou chodila 

v té době sociálka a policie, protože jsem poškozovala klíčem auta v okolí. 

Se školou jsem neměla problémy, dokonce jsem se nemusela ani učit. Nikdy 

jsem neutíkala ani nechodila za školu. V devíti letech jsem začala kouřit, ve dvanácti pít 

a zneužívat drogy. V partě to dělal každý, nepřišlo mi to divné. 

Od jedenácti let jsem mohla být venku do půlnoci, ale nedodržovala jsem to. 

Většinou jsem přišla později a opilá. Doma jsem pak dostala nařezáno. Otec mne hodně 

bil, ale zasloužila jsem si to. Teď jsem za to ráda. Myslím, že mne má rád nejvíce z celé 

rodiny, stejně jako já jeho. 

S matkou jsem si nikdy nerozuměla, vždy jsme se hádaly. Nepověděla mi nic o 

pohlavním životě a dokonce ani o menstruaci. Takže když jsem ji poprvé dostala, byla 

jsem v šoku. Všechny tyto věci jsem se dozvěděla od zkušenějších v partě. 

V deváté třídě jsem začala mít velké problémy, ale byla jsem v tom nevinně.  Šlo 

o vydírání a šikanování. Ani jsem nevěděla oč jde, spíše jen okrajově. Byly jsme dívčí 

parta a odnesly jsme to všechny, teda nejvíce já, protože jsem nechtěla, aby měly ostatní 

problémy. Soudkyně mi dala dva roky podmínečně. Nemělo cenu se odvolávat, protože 

na mne byla zasedlá. Trest mi končí v roce 2010. 

Se sexuálními zkušenostmi jsem také začala v partě. První pohlavní styk jsem 

měla ve čtrnácti letech se svou tehdejší láskou. Byla jsem zamilovaná, ale teď na to 

koukám už jinak. Celkově jsem měla sedm pohlavních partnerů, ale vždy jsem použila 

kondom, abych něco nechytla.  

S posledním partnerem jsem chodila několik měsíců, ale kondom jsem 

nepoužívala, protože jsme ho znala a dávali jsme si pozor. Ani nevím, proč jsem s ním 

byla. Nechtěla jsem ho a podváděla ho, ale vždy s ochranou, takže dítě je určitě jeho. 

On bral drogy a také je prodával. Patřil k nám do party. S kamarády z party jsme dělali 

po městě nepořádek. Rozbíjeli jsme výlohy a ničili koše. 

O svém těhotenství jsem dlouho nevěděla, protože jsem dostávala normální 

pravidelnou menstruaci. Během začátku těhotenství jsem brala drogy i pila, protože 

jsem o tom nevěděla, nijak jsem se neomezovala. Začala jsem přibývat na váze a to mi 

přišlo divné, pak jsem nedostala menstruaci a udělala jsem si těhotenský test, který byl 
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pozitivní. Šla jsem tedy k doktorovi a byla jsem přesvědčena, že půjdu na potrat. Doktor 

mi řekl, že už je pozdě, že jsem ve čtvrtém měsíci a nedá se s tím již nic dělat. Byla 

jsem nešťastná, dítě jsem nechtěla. 

Doma jsem to okamžitě oznámila, rodiče to přijali a podrželi mne. Od té doby 

jsem už nepila ani nebrala drogy. Dokonce jsem během těhotenství přestala postupně 

kouřit. Jsem ráda, že je malá zdravá, bála jsem se, že kvůli mému životnímu stylu to na 

dceři zanechá následky. 

Rodiče mne po domluvě dali „na zkoušku“ do DÚ na dva měsíce, ale nakonec 

jsem kvůli těhotenství a nevhodným podmínkám doma dostala ústavní výchovu. 

Osobně si ale myslím, že doma je to v pořádku. Na začátku roku 2009 byl soud o 

vrácení rodičovské zodpovědnosti a ukončení mé ústavní výchovy, ale nedopadlo to 

dobře, protože nás kurátorka nemá ráda. Zná se taky se soudcem a je na nás zasedlá už 

od doby kdy byl táta ve vězení. Rodiče se odvolali, tak budu doufat. 

Vztah s rodiči se od té doby hodně zlepšil. Každý den si voláme, chybí mi. Na 

ústavu se mi sice líbí, péče je skvělá, ale chtěla bych být doma. 

Po porodu se změnila moje povaha, jako bych „změkla“ a jsem také méně 

nervózní. Lauru miluji a nikomu bych ji nedala. Jsem ráda, že ji mám. 

S bývalým přítelem – otcem Laury jsem v telefonním kontaktu. Oznámila jsem 

mu, že se narodila, ale jako otce ho uvést nechci. Nechci, aby se s malou vídal. Bere 

drogy a je nezodpovědný, bála bych se mu ji půjčit. 

Až opustím odd. M, chtěla bych bydlet v sociálním bytě. Vím, že to trvá dlouho 

než ho město přiřadí. Do té doby bych byla u rodičů. Ráda bych si dodělala výuční obor 

a později v něm pracovala. 
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8.4 Případová studie 3 

Eliška, narozena 1991 

Eliška se narodila do úplné rodiny. V 11 letech se rodiče rozvedli a ona šla 

bydlet k otci a babičce z důvodu alkoholismu u matky. V deváté třídě základní školy 

přestala pravidelně navštěvovat školu, následovaly útěky a krádeže doma i na ulici. 

V roce 2007 byla trestně stíhaná za krádež. Trestní řízení však bylo zastaveno na 

základě zrušení souhlasu s trestným řízením poškozenou (babička). 

Následoval útěk s přítelem, během kterého otěhotněla. Na doporučení kurátora i 

otce byl podán návrh na dobrovolný pobyt v Dětském domově.  

Po několika útěcích byla v polovině roku 2007 soudem nařízena ústavní 

výchova. Dcera - Zuzana se jí narodila na začátku roku 2008. Eliška byla 

v telefonickém kontaktu s matkou a probíhaly i návštěvy.  Často také docházel na 

návštěvy údajný otec dítěte, avšak dosti nepravidelně a často neohlášen. Projevovala se 

tak jeho nezodpovědnost. V současně době je ve vězení.  

Eliška odešla na dlouhodobou propustku v druhé polovině roku 2008. O měsíc 

později proběhl soud o svěření Elišky a Zuzany do péče matky. Za třicet dní nabyl 

rozsudek právní moci. Eliška žije od té doby s matkou. V létě 2009 jí bude osmnáct let. 

 

psychologický posudek: 

- Eliška opatrně navazuje kontakt, není příliš sdílná, ale ochotně spolupracuje 

- chová se slušně, je lítostivá 

- její intelekt je v pásmu průměru 

- je výukově zanedbaná 

- její osobnost je introvertovaná, submisivní 

- má nižší sebehodnocení, je nejistá, pasivní a nedůvěřivá 

- je emočně nezralá, labilní, úzkostná, infantilní 

- chybí jí pocit bazální jistoty 

- motivačně – volní složka je u ní oslabena 

- potřebuje povzbuzení a vedení 

- má nižší práh frustrační tolerance 

- hůře si zvyká na nové prostředí a lidi, trpí společenskými komplexy 
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- straní se vrstevnic, není ráda středem pozornosti, radši vše jen pozoruje 

- je nekonfliktní a respektuje autority 

- je citlivá a záleží jí na dobrém hodnocení s potřebou přijetí a ocenění 

 

posudek z DÚ a DÚ odd. M: 

- Eliška je pečlivá a starostlivá 

- potřebuje podporu a častou konzultaci, když si není jistá 

- má silnou citovou vazbu na dítě, je láskyplná 

- je trpělivá, pracovitá a ochotná 

- slušná, nekonfliktní a kamarádská 

 

přepis a analýza rozhovoru: 

Interview s Eliškou probíhalo v prostředí, které ona sama vybrala a dobře ho 

znala. Chtěla jsem, aby se cítila bezpečně a klidně. Přišla na naši schůzku i s dcerou. 

Obě vypadaly spokojeně. Během rozhovoru Eliška perfektně zvládala péči o Zuzanu. 

Rozhovor není striktně přepsán. Musela jsem ho částečně upravit, pro pochopení a 

posloupnost děje. 

 

Eliška a Zuzana 

Narodila jsem se v Chomutově v roce 1991. Do mých jedenácti let jsem žila 

pohromadě s rodiči a bratrem. Rodiče se poté rozvedli. Matka byla neléčená alkoholička 

a otec byl neustále v práci. Nikdy jsem je neslyšela hádat se, ani mi to nedošlo. Bratr 

trpěl od puberty zvláštní nemocí. Měl strach z lidí, bál se chodit ven a mluvit s nimi. 

Poslední tři roky žije v psychiatrické léčebně. Ale nemyslím si, že za to mohl rozvod 

našich rodičů.  

Po rozvodu jsem byla svěřena otci, který žil se svou matkou, mou babičkou. 

Bratr, kterému bylo v té době již osmnáct let, zůstal s matkou. Několikrát jsme se 

během mého dětství a puberty stěhovali, naštěstí však jen v rámci našeho města. Tak 

jsem nepřicházela o své přátele. 

Se školou jsem neměla žádné větší problémy, tedy až do druhé půlky deváté 

třídy, kdy jsem začala chodit za školu a později jsem tam nechodila už vůbec. Nejdříve 

jsem si sháněla omluvenky. Táta ani babička nic netušili, ale později to už utajit nešlo. 

Kamarádi mi říkali, že jsem hloupá, ať to nedělám, ale já je vůbec nevnímala. 
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Toto všechno bylo kvůli příteli, se kterým jsem v té době začala chodit. Byla 

jsem do něj zamilovaná, a jelikož on do školy nechodil ani nepracoval, měl spoustu 

volného času a já chtěla být s ním. Nakonec jsem utekla z domova a bydlela u něj a jeho 

rodiny. 

Otec spolu s kurátorkou podal návrh na předběžné opatření. Tak jsem se dostala 

do dětského domova. Jelikož jsem neměla dokončenou základní školu, musela jsem si ji 

tam dodělat. Z dětského domova jsem několikrát utekla a to hlavně proto, že mi nikdo 

nechtěl věřit, že jsem v jiném stavu. 

O těhotenství jsem se dozvěděla ve druhém měsíci. Poté, co jsem nedostala 

podruhé menstruaci, mi to bylo divné. I když díky útěkům jsem žila všelijak a myslela 

jsem si, že je to tím. Došla jsem si tedy ke gynekologovi a ten mne o těhotenství 

ubezpečil. Ochranu jsme s přítelem nepoužívali, doma mi o tom nikdo nevyprávěl. 

Když jsem žila s matkou, měla svých starostí nad hlavu a babička zase říkala, že mám 

na tohle času dost. 

O potratu jsem vůbec nepřemýšlela, to co ve mně rostlo byl už člověk, nemohla 

bych ho zabít. V dětském domově jsem díky svým útěkům moc dlouho nepobyla. 

Dohromady asi měsíc. Právě díky útěkům mi byla nařízena ústavní výchova.  

Poslední útěk trval 5 měsíců, byla jsem dokonce hledaná na internetu a policií.  

O komplikacích a zodpovědnosti spojené s mateřstvím jsem nepřemýšlela, protože jsem 

dítě neviděla, byla jsem „sama“. Nakonec jsem se nahlásila, protože jsem byla již 

v šestém měsíci těhotenství. K doktorovi na kontroly jsem nechodila, a tak jsem se o 

dítě bála. 

Byla jsem tedy odvezena do diagnostického ústavu, kde jsem si nejdříve prošla 

všechny tři oddělení a po měsíci a půl jsem šla na oddělení matek (dále jen odd. M). 

Na odd. M to bylo ze začátku hodně těžké. Ostatní dívky si myslely, že jsem 

namyšlená. To nebyla pravda, byla jsem spíš vystrašená. Po nějaké době jsme se 

poznaly a bylo to dobré. 

Za dva měsíce od příchodu na odd. M jsem porodila císařským řezem svou 

dceru Zuzanu. Poté přišly povinnosti a starosti, na které jsem nebyla zvyklá. V ústavu 

mi hodně pomáhali, tak se to zvládnout dalo. 

Přítel za mnou ze začátku chodil i s mojí matkou na návštěvy. Matka, na rozdíl 

od otce, měla mého přítele ráda. S přítelem jsme byli v neustálém telefonickém 
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kontaktu. Byl dost žárlivý, i když neměl proč. V létě 2008 šel přítel do vězení za 

ublížení na zdraví a neposkytnutí první pomoci. 

Máma si o mne, po úspěšné léčbě alkoholismu, zažádala. Od podzimu 2008 jsem 

definitivně doma. Malá je svěřena matce. Vídám se s tátou a babičkou, pomáhají mi 

hodně finančně. Oproti pobytu na odd. M mám sice svoje soukromí a domácí pohodu, 

ale přibylo mi mnohem více starostí. Velká potíž je vyjít s penězi. Přesto jsem doma 

ráda. 

S přítelem jsem v kontaktu, ale již s ním nechci žít, až se vrátí. Zjistila jsem, že 

život s ním by byl těžký. Jediným problémem je, že on mě a malou chce za každou 

cenu. Mám trochu strach, až se vrátí. Nejsem si stoprocentně jistá, jestli je otcem dítěte, 

protože jsem před ním měla jednoho přítele, ke kterému jsem se v té době na nějakou 

dobu vrátila. On to ale neví. Nevím, co by dělal, kdyby zjistil, že Zuzana není jeho. 

 

Budoucnost teď zatím neřeším. Bydlení u matky mi vyhovuje. Mám stejné 

přátele jako na základní škole. Až malá vyroste, možná zkusím nějaký výuční obor. 

Přemýšlela jsem nad polygrafií nebo aranžérstvím. 
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8.5 Případová studie 4 

Šárka, narozena 1990 

Šárka pochází z úplné rodiny. V deváté třídě základní školy přišla do jiného 

stavu. Školu již nedokončila. Bydlela s rodiči a sourozenci v bytě, který museli díky 

neplacení nájmu opustit a nastěhovat se k příbuzným, kde Šárka zpočátku pečovala o 

své dítě – dceru Annu. Kvůli nevyhovujícím podmínkám a zanedbanému stavu 

novorozence ji bylo začátkem roku 2007 nařízeno společně s dcerou předběžné opatření 

s následnou nařízenou ústavní výchovou na DÚ oddělení matek. Anně byly 2 měsíce a 

byla zanedbaná, špinavá a opruzená. 

Šárka byla po dobu pobytu v kontaktu s matkou po telefonu. Matka se během té 

doby rozešla s otcem a přestěhovala do azylového domu. Do svých osmnáctých 

narozenin byla Šárka i s Annou v DÚ a poté se přestěhovala do stejného azylového 

domu jako její matka. 

 

psychologický posudek: 

- dívka nesměle navazuje kontakt 

- pracuje se zájmem 

- chová se slušně, občas dětsky 

- její intelektové pásmo je v podprůměru, má zhoršenou koncentraci pozornosti 

- je výchovně i výukově zanedbaná 

- má simplexní osobnost, je spíše extravertovaná 

- je submisivní, lehce ovlivnitelná a manipulovatelná 

- staví se většinou do opozice vůči dospělým 

- je nejistá, naivní, infantilní 

- emočně je nezralá, náladová, labilní 

- respektuje autoritu 
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- je citově vázaná na rodinu 

- nejeví zájem o otce dcery 

posudek z DÚ odd. M: 

- Šárka má nevhodné návyky, co se týká stravování a hlavně hygieny 

- postupně se zlepšuje 

- pokud si není jistá, ptá se vychovatelů 

- je šikovná a pracovitá 

- velice ráda vaří 

- respektuje vychovatele, ale záleží na její náklonnosti k nim 

- někdy nedokáže odhadnout hranice slušného chování 

- občas ve skupině vyvolává problémy, nerespektuje názory ostatních 

- dívky ji mají rady, pro její smysl pro humor 

- klientka si uvědomuje důvody, proč byla vzata do DÚ 

 

přepis a analýza rozhovoru: 

Poslední rozhovor byl odlišný od předchozích tím, že Šárku znám lépe než 

ostatní respondentky. Na schůzku přišla i s dcerou, která je velmi neposedná a naše 

interview ji příliš nebavilo. Neustále odbíhala a Šárka ji musela hlídat a starat se o ní. 

Výpověď byla sice přerušovaná, ale o to přirozenější, protože starost o dítě je pro ni 

jako matku přirozená.  

Díky našemu „přátelství“ občasné výpady za Annou a přerušení rozhovoru 

nevadily. Nebyl problém navázat na předešlou výpověď. 

 

Šárka a Anna 

Narodila jsem se v roce 1990 v Praze, pocházím z Příbrami. Žila jsem s oběma 

rodiči a sourozenci v bytě. Mám staršího bratra (19), dvě mladší sestry (12, 10) a 

nejmladšímu bratrovi je o měsíc méně než Anně.  

Doma jsem byla celkem spokojená jako každé dítě. Otec občas pil, ale nebyl to 

alkoholik. Pracoval jako pokrývač a matka byla na mateřské dovolené. Ani nevím, co 

dělala předtím, než na ni šla. 
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Do školky jsem jako malá nechodila, byla jsem doma s matkou a sourozenci. Ve 

škole mi to moc nešlo. Měla jsem problémy s chováním. Prala jsem se se spolužačkami. 

Dostala jsem nejdřív napomenutí, pak třídní důtku, nakonec ředitelskou. 

Ve dvanácti jsem začala s mou partou chodit za školu. Pili jsme alkohol a 

kouřili. Stávalo se mi, že jsem domů přišla hodně opilá, ale to jen tehdy, když jsem 

věděla, že otec nebude doma. Když přišel, dostala jsem vynadáno a domácí vězení, ale 

nic mi nepomáhalo. Utíkala jsem. 

První styk jsem měla v patnácti letech. Ještě jsem chodila na základní školu. Byl 

to kluk, do kterého jsem byla zamilovaná. Nepoužili jsme žádnou ochranu a hned 

napoprvé to "vyšlo", tedy otěhotněla jsem. O tom, že jsem v jiném stavu, jsem nevěděla 

až do čtvrtého měsíce, protože jsem do té doby dostávala pravidelně menstruaci. Poté, 

co vynechala, jsem si udělala těhotenský test, který byl pozitivní. K doktorovi jsem šla 

ale až v šestém měsíci těhotenství. 

Mísily se ve mně pocity radosti i naštvanosti. Chtěla jsem dál studovat, jít na 

střední a hlavně jsem se bála, co na to řekne můj otec. Matce jsem o svém těhotenství 

řekla okamžitě a brala to celkem normálně, zato otec byl úplně šílený. 

V době, kdy jsem měla dělat v deváté třídě reparát z přírodopisu, jsme byli celá 

rodina na Slovensku. Otec tam měl práci, a tak jsme jeli s ním. Takže jsem ani 

nedokončila základní školu. Když jsme se vrátili, začaly doma problémy. Otec neplatil 

nájem, asi ho propil a nám vypověděli smlouvu z bytu. Museli jsme se odstěhovat. 

Šli jsme bydlet do bytu k strýcovi, bratrovi mé matky. Tam jsme žili společně 

s jeho rodinou a už nás tam bylo moc a já měla přivést na svět Aničku. 

Poté, co jsem ji v místní nemocnici porodila jsem tam s ní ještě dva měsíce žila, 

ale pak mne odvezla kurátorka do DÚ, protože podmínky pro výchovu a péči o malou 

byly nevyhovující. V DÚ jsem byla tedy od roku 2007. 

První dny byly děsné, chyběla mi rodina a vadilo cizí prostředí. Za pár dní jsem 

si zvykla a našla si na oddělení matek kamarádky se stejným osudem. Na odd. M byla 

péče o malou daleko jednodušší. To si člověk ani neuvědomuje. Hodně mne tam naučili 

a pomohli mi. V DÚ jsem byla do svých osmnáctých narozenin. Měla jsem již zajištěné 

bydlení v azylovém domě v Plzni, kam se mezitím odstěhovala i s dětmi má matka. 

S otcem se sice nerozvedli, ale nežijí spolu. 
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Hodně mi pomáhala spolu s vychovatelkami, které tam pracovaly. Radily mi, co 

a jak dělat, abych všechno zvládala. S matkou jsme si navzájem hlídaly děti a střídaly se 

ve vaření. 

Měla jsem po dobu pobytu pár vztahů, ale nic vážného. Neskončilo to nikdy 

kvůli Aničce, ale spíš proto, že byli divní. Nakonec jsem potkala přítele, se kterým jsem 

doteď.  

Mezitím jsme se s matkou přestěhovaly do jiného azylového domu, protože jí 

v tomto vypršela smlouva. Ani mne nenapadlo, že bych s ní nešla. Tam jsem bydlela 

měsíc a pak mi přítel navrhl, jestli bychom spolu s Annou nešly bydlet k němu domů.  

Okamžitě jsem to přijala. Bydlí s matkou a sourozenci, ale všichni nás mají rádi. 

Anna mu dokonce říká táto. Je mu sice jen devatenáct, ale bere nás jako rodinu. Bydlím 

s ním od léta 2008 a jsem spokojená. Platím u nich nájem a pomáhám s jídlem a 

úklidem. Jeho matka mi malou často hlídá, takže můžeme večer někam zajít, což mi 

vyhovuje. 

Dítě bych s ním nechtěla, tedy určitě ne teď. Myslím, že mám ještě spoustu času 

na druhé. Teď mne dostatečně zaměstnává Anna. Přesto s ním ochranu nepoužívám. 

Jsem proti tomu a on si dává pozor. 

S biologickým otcem Anny je to složité. Nejdříve měl z mého těhotenství radost 

a plánoval si, jak spolu budeme bydlet, ale pak se najednou přestal ozývat. Na soudní 

řízení ohledně uznání otcovství ani nedorazil, takže jsem ho už neviděla. Měl by na 

dceru posílat peníze, ale nedělá to. Nevím jak mám v tomto postupovat, musím se někde 

poradit. Byla bych ráda, kdyby to bral odpovědně. Nepotřebuji se s ním vídat, ale Anna 

je i jeho. 

Do budoucna si plánuji, že se se současným přítelem odstěhujeme do vlastního 

bytu. O dodělání školy ani nepřemýšlím. Až Anna vyroste, chci jít hned pracovat a je 

jedno kam. Peníze je to, s čím máme věčné problémy a prostě je k životu potřebujeme. 
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8.6 Hodnocení případových studií 
 

Přesto, že každá dívka pochází z jiného prostředí, objevuje se u všech jeden rys, 

kterým je zanedbání výchovy rodičů. Přemíra volnosti a nesoudržnost rodiny dívky 

ještě více upíná na vrstevnické skupiny, kde si vytvářejí přehnaná pouta. Dalším 

problémem, který se u všech těchto dívek vyskytl, je neinformovanost o sexuálním 

životě ze strany rodiny. 

Všechny dívky, se kterými byl uskutečněn rozhovor, berou svou roli matky jako 

přirozenou etapu svého života. Ani jedna na mou otázku, co bys ve svém životě 

změnila, neodpověděla, šla bych na potrat nebo bych dítě dala k adopci. Dívky však 

nechtějí ani slyšet o dalším potomkovi. Druhé dítě nechtějí nebo až v pozdějším věku. 

Přes veškerou námahu a starost spojenou s péčí o dítě, převládaly v dívkách 

pocity spokojenosti se svou rolí matky. Uvědomují si, o co všechno přichází, ale také 

vědí, co mají. Jsou to nejen povinnosti, ale také radost a pokroky, které se svými dětmi 

každým dnem uskutečňují. 
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ZÁVĚR 
 

Cílem této práce bylo zmapovat problematiku sexuality mladistvých a také 

těhotenství a rodičovství nezletilých matek v rámci České republiky. Dospívání je 

bouřlivou životní etapou skoro každého člověka. Během toho období nabývá člověk 

zkušenosti, které následně bude moci využít v dospělosti. Jednou z těchto zkušeností 

jsou i první pohlavní styky, pro tuto dobu typické.  

V diplomové práci jsem se věnovala dospívajícím všeobecně. Získala sem díky 

výzkumu přehled o dospívajících a jejich sexuálním životě. Výzkum potvrdil již 

známou frázi, že je třeba s dětmi o sexualitě mluvit otevřeně nejen doma, ale i ve 

školách. A to co nejdříve, protože díky rychlému životnímu stylu v této době se i 

hranice pohlavních styků posouvá pod patnáctý rok a počet sexuální partnerů u 

dospívajících je vysoký. Pokud rodina své dítě včasně informuje o této problematice a 

rizicích s ní spojených, většinou nedochází ke komplikacím a rizikovému jednání u 

těchto dospívajících. Právě tabuizování tohoto tématu v dospívajících vyvolává chuť 

zakázaného ovoce a nepoučeni se pouští do tzv. nebezpečných her se sexem. 

Pokud jde o těhotenství dospívajících dívek, je velmi těžké vžít se do jejich 

pocitů, když zjistí, že jsou v jiném stavu. Jde v každém případě o náročnou životní 

situaci, která si vyžaduje podporu okolí dívky. Pokud se dívka rozhodne v těhotenství 

pokračovat, jde o radikální změnu v jejím životě, se kterou přichází spousta povinností, 

na které nebyla doposud zvyklá a není na ně nikterak připravena. Přijmout v tomto 

vývojovém období roli matky vyžaduje obrovskou práci a úsilí. 

Tato problematika je mi velice blízká, jelikož se s ní setkávám na svém 

pracovišti v Diagnostickém ústavu na oddělení M. Dívky, které sem přicházejí, bohužel 

nemají podporu rodiny či blízkých, která by byla pro jejich stav adekvátní. Vychovatelé 

na uvedeném zařízení s dívkami pracují a připravují je budoucí roli matky zvládnout 

v rámci pobytu v zařízení, ale i poté, co zařízení opustí.  

Většina dívek z našeho oddělení přijme nebo se učí roli matky téměř bez výhrad 

a je nádherné vidět tu proměnu doslova před očima. Samozřejmě je velkou měrou 

podporována ze strany vychovatelů a první krůčky se svým potomkem dělá za 

odborného dohledu. Jde o titěrnou práci, která ne vždy dojde očekávání, která jsme do 

ní vkládali, ale myslím si, že stojí za to. 

94 



 

Seznam literatury 

Tištěné monografické publikace: 

BOUKAL, V.: Mládež a sexualita. Praha: Melantrich, 1971. ISBN 30 - 017 - 71. 

FIALOVÁ, L., HAMPLOVÁ, D., KUČERA, M., VYMĚTALOVÁ, S.: Představy 

mladých lidí o manželství a rodičovství. Praha: Sociologické nakladatelství, 2000. ISBN 

80 - 85850 - 87 - 7. 

GAVORA, P.: Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido, 2000. ISBN 80 - 

85931 - 79 - 6. 

CHRÁSKA, M.: Metody pedagogického výzkumu. Praha: Grada, 2007. ISBN 978 - 

80 - 247 - 1369 - 4. 

KLIMOVIČOVÁ, E.: Happy baby. Praha: THAS by 4741 Hoeven, 2005. 

MACEK, P., LACINOVÁ, L.: Vztahy v dospívání. Brno: Barrister & Principal, spol. 

s.r.o., 2006. ISBN 80 - 7364 - 034 – 1. 

MAŇÁK, Jos., ŠVEC, V.: Cesty pedagogického výzkumu. Brno: Paido, 2004. ISBN 

80 - 7315 - 078 - 6. 

MATĚJČEK, Z.: Dítě a rodina v psychologickém poradenství. Praha: SNP, 1992. 

ISBN 80 - 04 - 25236 - 2. 

MATĚJČEK, Z.: Rodiče a děti. Praha: Avicenum, 1986. ISBN 08 - 011 – 86. 

MATOUŠEK, O.: Rodina jako instituce a vztahová síť. Praha: Sociologické 

nakladatelství, 1993. ISBN 80 - 901424 - 7 - 8. 

MATOUŠEK, O.: Ústavní péče. Praha: Sociologické nakladatelství, 1995. ISBN 80 

- 858550 - 08 - 7. 

MEREDITHOVÁ, S.: Dospívání a sex – Puberta, tělesné změny a sex. Bratislava: 

Mladé léta, 1992. ISBN 80 - 06 - 00499 - 4. 

MOVSESSIAN, S.: Dospívání dívek. Praha: Portál, 2007. ISBN 978 - 80 - 7367 - 

213 - 3. 

MOŽNÝ, I.: Rodina a společnost. Praha: sociologické nakladatelství, 2006. ISBN 

80 - 86429 - 58 - X.  

OAKLEYOVÁ, A.: Pohlaví, gender a společnost. Praha: Portál, 2000. ISBN 80 - 

7178 - 403 - 6. 

95 



 

PONDĚLÍČKOVÁ – MAŠLOVÁ, J.: O sexuální výchově bez rozpaků. Praha: 

Avicenum, 1976. ISBN 08 - 040 - 76. 

RABUŠIC, L.: Kde ty všechny děti jsou? – porodnost v sociologické perspektivě. 

Praha: Sociologické nakladatelství, 2001. ISBN 80 - 86429 - 01 - 6. 

RAŠKOVÁ, M.: Připravenost učitele k sexuální výchově v kontextu pedagogické 

teorie a praxe v české primární škole. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 

2008. ISBN 978 - 80 - 244 - 2077 - 6. 

STAFFORD, T.: Sexuální chaos. Praha: Návrat domů, 1996. ISBN 80 - 85495 - 54 - 

6. 

UZEL, R.: Jak neotěhotnět. Praha: Scientia medica, 1992. ISBN 80 - 85526 - 15 - 8. 

UZEL, R. Sexuální výchova. Praha: Vzdělávací institut ochrany dětí o.p.s., 2006. 

ISBN 80 - 86991 - 69 - 5. 

VÁGNEROVÁ, M.: Vývojová psychologie. Praha: Portál, 2000. ISBN 80 - 7178 - 

308  - 0. 

VOCILKA, M.: Náplň činnosti středisek výchovné péče pro děti a mládež. Praha: 

TECH – market Praha, 1996. ISBN 80 - 902134 - 5 - 6. 

VOCILKA, M.: Netradiční forma prevence poruch chování. Praha: TECH – market 

Praha, 1997. ISBN 80 - 902134 - 8 - 0. 

WEISS, P., ZVĚŘINA, J.: Sexuální chování v ČR – situace a trendy. Praha: Portál, 

2001. ISBN 80 - 7178 - 558 - X. 

Vysokoškolské kvalifikační práce: 

HALFAROVÁ, K.: Možnosti a limity v práci psychologa u adolescentů s 

poruchami chování v institucích. Praha 2007: Diplomová práce (Mgr.). Univerzita 

Karlova v Praze. Pedagogická fakulta. Katedra pedagogiky a školní psychologie. 

JURNÍČEK, P.: Jak jsem se dostal do „pasťáku“?. Praha 2005: Diplomová práce 

(Mgr.). Univerzita Karlova v Praze. Pedagogická fakulta. Katedra speciální pedagogiky 

– psychologie. 

KUBÁČKOVÁ, E.: Žena jako matka – sladění rodiny a práce. Praha 2008: 

Diplomová práce (Mgr.). Univerzita Karlova v Praze. Katedra občanské výchovy a 

filozofie. 

96 



 

LÁSKOVÁ, M.: Deníky dívek. Praha 2006: Diplomová práce (Mgr.). Univerzita 

Karlova v Praze. Katedra pedagogiky a školní psychologie. 

NEVORALOVÁ, M.: Krize – rozpad rodiny – očima dítěte. Praha 2008: Diplomová 

práce (Mgr.). Univerzita Karlova v Praze. Katedra speciální pedagogiky  - psychologie. 

Právní normy, interní předpisy: 

Vnitřní řád. Praha: Diagnostický ústav a středisko výchovné péče, 2007. 

Zákon č. 94/1963 Sb. o rodině, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 66/1986 Sb. o umělém přerušení těhotenství, ve znění pozdějších předpisů. 

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

školských zařízeních a preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně 

dalších zákonů. 

Vyhláška č. 458/2005 Sb., kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovně 

vzdělávací péče ve střediscích výchovné péče. 

Vyhláška č. 438/2006 Sb., kterou se stanoví podrobnosti výkonu ústavní výchovy a 

ochranné výchovy ve školských zařízeních. 

Zákon č. 218/2003 Sb. o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve 

věcech mládeže. 

Elektronické zdroje: 

Náhradní rodinná péče. Dostupné na www: http://cs.wikipedia.org/wiki/Náhradní_ 

rodinná_péče  23.3.2009 

Diagnostický ústav a středisko výchovné péče Hodkovičky. Dostupné na www: 

http://www.dum-praha.cz/ 10.3.2009 

Zákony. Dostupné na www: http://www.msmt.cz/ 15.3.2009 

Tištěné seriálové publikace (noviny a časopisy): 

LUKEŠOVÁ, B.: V šestnácti mámou. Dívka, 2007, 11, s. 54 – 56. 

97 



 

Seznam příloh  
 

1.         Dotazník k výzkumu sexuality dospívajících 

2. Osnova k rozhovoru s nezletilými matkami 

3.  Fotografie z DÚ a SVP oddělení M 

 

98 



 

Příloha č. 1: Dotazník 
Tento dotazník je anonymní. Jeho výsledky budou využity výhradně pro účely mé 

diplomové práce. Vyplňte jej, prosím, pravdivě. Žádná z odpovědí není považována za 

správnou či špatnou. Důkladně si přečtěte otázky a na každou vyberte pouze jednu 

z možných odpovědí. Otázky postupují zprava do leva, všímejte si i textu v závorkách. 

Děkuji za Váš čas. Petra Kumštová 

 
1. Kolik je Vám let?                               2. Z jaké rodiny pocházíte?

a) 15 let                 a) z úplné rodiny - žiji s otcem i matkou 

b) 16 let                  b) z neúplné rodiny - žiji s matkou 

c) 17 let     c) z neúplné rodiny - žiji s otcem 

d) z neúplné rodiny - žiji s ___________ 

 

 

3. Váš vztah s rodiči byste hodnotila:                  4. O sexuálním životě Vás poučili:

(jako ve škole: 1 - výborně atd.)  a) rodiče 

a) 1      b) sourozenec 

b) 2      c) škola - učitel/učitelka 

c) 3      d) kamarád/kamarádka 

d) 4      e) dozvěděla jsem se o tom z knih/časopisů 

e) 5      f) dozvěděla jsem se o tom z televize 

g) dozvěděla jsem se o tom jinak, jak: _____ 

 

 

5. Jste kuřačka?     6. Měla jste pohlavní styk?

a) ano                   a) ano 

b) ne                                 b) ne 

                                                                             (pokud jste odpověděla na otázku za b) ne, 

pokračujte otázkou číslo 13.) 

 

 

7. Kolik let Vám bylo                  8. Svůj první pohlavní styk byste hodnotila:

při prvním pohlavním styku?                              (jako ve škole: 1 - výborně atd.) 

a) méně než 15    a) 1 

b) 15     b) 2 

c) 16     c) 3 

d) 17     d) 4 

      e) 5 
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9. Váš první sexuální partner byl:           10. Kolik jste měla sexuálních partnerů?

a) přítel, se kterým chodím/chodila jsem           a) jednoho 

b) zkušený kamarád              b) dva 

c) jednorázová známost             c) tři 

d) někdo jiný, doplňte ______________           d) více, kolik? _____________ 

 

 

 

11. Ochranu jste použili:             12. Jaký druh ochrany jste použili?

a) vždy               a) kondom 

b) většinou               b) hormonální ochranu (antikoncepce) 

c) málokdy               c) pesar 

d) nikdy               d) kombinaci výše uvedených 

(pokud jste odpověděla za d) nikdy,                               e) jinou ochranu, jakou? __________        

pokračujte otázkou číslo 13.)   

 

 

 

13. Pokud byste nyní přišla do jiného stavu, jak byste se zachovala? 

a) v těhotenství pokračovala - dítě bych si chtěla nechat      

b) v těhotenství pokračovala - dítě bych chtěla dát k adopci     

c) šla bych na potrat       

d) nevím, nedokážu si to představit       

      

      

 

14. V kolika letech by podle Vás            15. V kolika letech by podle Vás

měla dívka začít se sexuálním životem?           měla mít žena první dítě?

a) před 15. rokem              a) co nejdříve, klidně před 18. rokem 

b) v 15nácti letech              b) do 20ceti let 

c) v 16nácti letech              c) od 20ceti do 30ceti let 

d) v 17nácti letech              d) po 30. roce života 

e) v 18nácti letech a déle      

  

Pokud se Vám něco na dotazníku nelíbilo, můžete to uvést sem: 
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Příloha č. 2: Osnova 
• rodina 

• dětství 

• škola 

• přátelé 

• seznámení se sexuální tématikou 

• vztahy a partneři 

• začátek pohlavního života a jeho průběh 

• těhotenství 

• důvod nástupu na DÚ a SVP 

• pobyt na DÚ a SVP 

• život po odchodu s DÚ a SVP (jen u těch, které již nejsou klientkami) 

• péče o dítě 

• vztah s otcem dítěte 

• rodina dnes 

• plány do budoucna (škola, bydlení…) 

 

 

 

101 



 

Příloha č. 3 Fotografie 

 

klientka se svým potomkem 

 

 

těhotná klientka 
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oddělení M 

 

 

sedačky pro děti při krmení 
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Abstrakt 
 

KUMŠTOVÁ, P.: Sexuální chování dospívajících a péče o nezletilé matky 

v diagnostickém ústavu Hodkovičky. Praha 2009. Diplomová práce (Mgr.). Univerzita 

Karlova v Praze. Pedagogická fakulta. Katedra speciální pedagogiky. Vedoucí práce 

Jana Mottlová. (104 s.) 

 

Klíčové pojmy: dospívání, sexualita, těhotenství, péče o dítě, diagnostický ústav 

 

Diplomová práce se zabývá sexuálním chováním dospívajících a péčí o nezletilé 

matky v diagnostickém ústavu Hodkovičky. Je rozdělena na dvě části, teoretickou a 

praktickou. Teoretická část popisuje dospívání a rizikové faktory, které se mohou 

objevit v tomto vývojovém období. Věnuje se těhotenství a následné péči o dítě u 

dospívajících matek. Jsou zde zmíněny i alternativní formy péče o dítě.  

V praktické části se nachází výzkum sexuality dospívajících. Dále se práce 

zabývá Diagnostickým ústavem a střediskem výchovné péče Hodkovičky, zvláště se 

pozornost upíná na detašované oddělení pro nezletilé matky s dětmi. V závěru práce je 

uvedena případová studie ve formě rozhovorů s klientkami již zmíněného ústavu. 
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Abstract (English) 
 

Teenage sexual behaviour and care of underage mothers in Hodkovicky Diagnostic 

Centre. 

 

Keywords: Adolescence (puberty), Sexuality, Pregnancy, Child Care, Diagnostic 

Centre. 

 

This Diploma thesis is based on adolescent sexual behaviour and the care of 

underage mothers at the Hodkovicky Diagnostic Centre. It is divided into theoretical 

and practical parts respectively. 

The theoretical part concentrates on adolescence and the behavioural risk factors 

probable at this development stage. Much attention is devoted to underage pregnancy 

and subsequent child care. Alternative ways and methods of child care are also 

mentioned. 

The practical part is a study of adolescent sexuality and describes the care given to 

underage mothers and infants at the Hodkovicky Diagnostic Centre. Finally, a profound 

case study has been conducted by interviewing underage mothers at the Diagnostic 

Centre and the results annexed to the thesis. 
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