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Úvod 

 Téma, kterému se v bakalářské práci věnuji, reflektuje 

okolnosti vzniku poruch chování a v konfrontaci s aktuální 

odbornou literaturou hledá nejvýraznější činitele tohoto 

postižení.  

 Praktická část práce analyzuje realizaci předběžného 

opatření a ústavní výchovy v konkrétním zařízení, kterým je 

Dětský diagnostický ústav, základní škola a školní jídelna 

na Praze 4.  

 

 V úvodu teoretické části je stručně charakterizován 

vývoj etopedické disciplíny, její terminologie a použité 

zkratky. Orientaci v problematice poruch chování ozřejmuje 

jejich klasifikace a legislativní východiska. Dále jsou 

podrobněji zmíněny faktory zapříčiňující či zvyšující 

pravděpodobnost vzniku těchto poruch, strukturované dle 

vývojových období. Některé nejčastější poruchy chování jsou 

dále zevrubně rozvedeny.  

 Závěr teoretické části nabízí přehledné členění 

etopedických zařízení realizujících diagnostiku, a taktéž 

souhrn typů těchto pobytů. Je zde zmíněna i současná role 

dětských diagnostických ústavů, včetně některých specifik 

tohoto oboru.  

 

 Praktická část se již plně věnuje tématu práce. Úvodem 

jsou vytyčeny cíle šetření, charakterizován výzkumný vzorek 

a objasněny použité metody. Vlastní výsledky výzkumu jsou 

v závěru doloženy grafy a tabulkami.  

 Obsah práce za závěrečným zhodnocením doplňuje použitá 

literatura a přílohy.  
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1 Etopedie jako vědní disciplína  

 Na konci 60. let minulého století se etopedie začala 

profilovat jako samostatná disciplína speciální pedagogiky. 

Zásadním způsobem se především měnila terminologie cílové 

skupiny i samotný název disciplíny. Otázkami „mravně 

vadných“ se zprvu zaobírala pedopatologie, po roce 1948 

byla problematika „obtížně vychovatelných“ řešena 

defektologií respektive nápravnou nebo léčebnou 

pedagogikou. Od roku 1963 mluvíme o speciální pedagogice. 

Až do roku 1969 je etopedie součástí psychopedie, poté je 

vyčleněna jako samostatný vědní obor. V tomto roce tedy 

dochází k výuce etopedie, jako samostatného studijního 

oboru na třech pedagogických fakultách v tehdejším 

Československu.  

 V současné době se etopedie prezentuje jako samostatná 

vědní disciplína, vnímající jedince s poruchami chování 

celistvě. Výsledné odchylky v chování, které jsou pro 

většinovou společnost nepřijatelné a stávají se předmětem 

sankcí, chápe jako součet mnoha faktorů.  

 Mnohé prediktory, mající za následek rozvoj 

deviantních vzorců chování, provází jedince od nejranějšího 

dětství a v procesu vývoje tak zpravidla působí nevratné 

změny i přes případnou včasnou odbornou intervenci.  

/Šotolová, přednášky UK PedF, 2009/  

 

1.1 Oborová terminologie  

 Speciální pedagogika, jakožto i samotná etopedie, úzce 

souvisí s jinými vědními a pedagogickými obory. Zpravidla 

vycházejí z těch disciplín, které se zaměřují na člověka. 

Jsou to především pedagogika, psychologie, sociologie, 

etika, psychiatrie, genetika a neurologie.  
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 V jiných oborech speciální pedagogiky vychází 

názvosloví převážně z medicínské oblasti, etopedie ovšem 

pracuje a přejímá termíny právní či sociologické.  

U některých pojmů může docházet k větším neshodám 

z hlediska jejich chápání skrze obor. Některé je dokonce 

nutné definovat v kontextu regionu, respektive tak, jak 

jsou chápány a užívány v české literatuře. Pojetí lehkých 

mozkových dysfunkcí je však i zde nejednotné např. Martínek 

(2009) nepovažuje LMD za základ pro hyperaktivní syndromy. 

V této práci tedy bude vycházeno z terminologického 

vymezení Fischera a Škody (2008).  

 

 ADD > (Attention Deficit Disorder) – Jde o poruchu 

pozornosti často spojenou s hypoaktivitou  

 ADHD > (Attention Deficit Hyperactivity Disorders) - Porucha 

pozornosti a hyperaktivní syndrom  

 CAN > (Child Abuse and Neglect) – Syndrom týraného, 

zneužívaného a zanedbávaného dítěte  

 CNS > Centrální nervový systém  

 DD > Dětský domov  

 DDŠ – Dětský domov se školou  

 DDÚ > Dětský diagnostický ústav  

 Delikvence > Obecné označení protispolečenské činnosti 

dětí a mladistvých. Pojem dětská delikvence vymezuje 

skutky jedinců mladších 15 let. Jde o konání takového 

stupně společenské nebezpečnosti, že by bylo trestným 

činem, kdyby se jej dopustila osoba trestně odpovědná. 

Juvenilní delikvence spočívá také v porušování 

legislativních norem konkrétního státu, ovšem jedinci 

ve věku 15-18 let.  

 Deprivace > „Rozlišuje se deprivace biologická, 

motorická, senzorická, sociální a citová.“ 

/Hartl 2004, s. 46/  
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(Jde o neuspokojování základních psychických potřeb 

v dostatečné míře a po dostatečně dlouhou dobu. Psychická 

deprivace znemožňuje pozdější schopnost udržovat 

pozitivní vztah k okolí i sobě samému a navazovat s ním 

pevné a trvalé vztahy, neméně je zasažena vyrovnanost  

a vnitřní jistota. V našich podmínkách se aktuálně 

vyskytuje hlavně tzv. citová subdeprivace, kdy jsou děti 

materiálně zabezpečené, strádají pouze v oblasti citové. 

To pak způsobuje odlišnosti v emocionalitě.)  

/Kucharská, přednášky UK PedF, 2007/  

 

 DPL > Dětská psychiatrická léčebna  

 DÚM > Diagnostický ústav pro mládež  

 LMD > Lehké mozkové dysfunkce - jde o funkční poruchu, 

která souvisí s nezralostí CNS.  

 

„Někdy bývá problematika LMD ztotožňována či dokonce 

zaměňována se syndromem hyperaktivity ADHD. V české 

literatuře je LMD považována za základ pro ADHD. LMD 

nelze neurologicky zjistit v případě ADHD nebo ADD se jedná 

především o vývojovou změnu v distribuci dopaminových 

transmiterů. Tímto jsou ovlivněny prakticky všechny 

kognitivní funkce. 44% dětí s ADHD trpí dalšími poruchami.“  

/Fischer, Škoda 2008, s. 110/  

 

 MKN > Mezinárodní klasifikace nemocí  

 PCH > Poruchy chování  

 SPU > Specifické poruchy učení (v naprosté většině 

případů mají integrativní charakter, cca deset škol 

v České republice pro žáky se SPU)  

 SVP > Střediska výchovné péče (i pro děti se SPU, 

zajišťují skupinová sezení s rodiči)  

 VÚ > Výchovný ústav  
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1.2 Klasifikace poruch chování a emocí  

 Poruchy chování a emocí jsou v MKN uvedeny pod kódem 

F90-98. Samotné poruchy chování spadají pod označení F91.  

 

 „F91 jsou charakterizovány opakujícím se a trvalým 

obrazem disociálního, agresivního a vzdorovitého chování. 

Je-li takovéto chování u daného jedince extrémní, mělo by 

porušovat sociální očekávání přiměřené věku, a proto být 

závažnější než obyčejná dětská nezbednost nebo rebelantství 

v adolescenci. Ojedinělé disociální nebo kriminální činy 

nejsou samy o sobě důvodem pro tuto diagnózu, která 

vyžaduje, aby charakter takového chování byl trvalý.“  

/MKN 2006, s. 205/  

 

 Další klasifikace poruch chování vychází především  

z jejich společenské závažnosti, kde rozlišujeme chování  

ve sféře disociální, asociální či antisociální.  

 Disociální poruchy chování většinou nevyžadují účast 

speciálních institucí, případně metod nebo prostředků. 

Můžeme sem zařadit lhaní, vzdorovitost, zlozvyky, které 

mohou krátce souviset s určitým vývojovým obdobím.  

 Asociální poruchy chování již vyžadují intervenci ze strany 

odborníků, důsledky této poruchy jsou však závažnější pro 

samotného nositele než pro společnost. V této kategorii můžeme 

uvést útěky spojené s toulkami a záškoláctvím či zneužívání 

psychotropních látek, ještě nezpůsobující těžkou závislost. 

(Asociální a disociální chování nemusí být předmětem sankcí.)  

 

 Dětská delikvence a juvenilní delikvence, které jsou 

v kriminalistické praxi označovány jako kriminalita dětí, 

spadají do antisociálních poruch chování. Jde zde již  

o závažné protispolečenské činy, definované trestním právem.  

/Fischer, Škoda 2008/  
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1.3 Legislativa  

 Vycházíme zde ze zákona č. 218/2003 Sb., který je 

klíčový při rozhodování soudu pro mládež. Přestupky 

spáchané dětmi mladšími 15 let, nejsou definovány jako 

trestný čin, nýbrž jako provinění. Soud přitom respektuje 

jistá specifika zacházení s těmito osobami. Jedná se  

o chování přiměřené věku, duševní vyspělosti, zdravotnímu 

stavu jedince, a to za použití postupů, jež nenaruší 

psychickou či sociální rovnováhu v jejich duševním vývoji.  

 

 Zákon z roku 2003 umožňuje uložení celé škály 

výchovných opatření a omezení např. dohled probačního 

úředníka, zařazení do vhodného výchovného programu nebo 

uložení ochranné výchovy. Tyto postupy jsou v současnosti 

žádoucí, účinnost samotného podmíněného odsouzení  

u delikventní mládeže je mizivá. Vychází se i ze studií  

o výši trestu, který má nulový nebo velmi malý vliv na 

kriminální chování dospělé populace. Pachatelé věří, že 

nebudou vypátráni. Navíc trestná činnost mládeže je skoro 

vždy neplánovaná - impulsivní.  
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2 Činitelé ovlivňující vznik poruch chování 

dle vývojových období  

 Příčiny vzniku a rozvoje poruch chování jsou 

multifaktoriální. Vzájemná interakce těchto činitelů 

vykazuje posléze vliv na eventuální rozvoj PCH. Znalost 

příčin, které jsou důsledkem poruch chování, je nezbytná 

pro odstranění jejich projevů. Neméně důležitá je jejich 

včasná diagnostika, která by měla následovat ihned  

po zaznamenání četných a nevhodných projevů v chování.  

 

2.1 Prenatální období  

 V prenatálním období může docházet pouze k organickému 

poškození. Při sledování biologických vlivů v intrauterinním 

stadiu, se z hlediska pozdějšího vlivu na rozvoj poruch 

chování, pohybujeme pouze v obecné rovině. Jedná se  

o ovlivňování teratogeny (různá virová onemocnění a abúzus 

širokého spektra látek), záření (UVA, UVB, RTG), anomálií 

v genetických informacích atd.  

 Neurofyziologické pozadí PCH vzniká již v druhé 

polovině těhotenství, kdy se začínají tvořit rozhodující 

základy spojů mezi neurony. Jak uvádí Prekopová, 

Schweizerová (1994), některé matky pociťovaly výrazný 

neklid již během těhotenství, u později hyperaktivních 

dětí.  

 

 I v případě zcela zdravého vývinu nervových vláken 

mohou později nastat komplikace ve výměně látek mezi 

buňkami, což v důsledku úzce souvisí s možným rozvojem PCH 

na hyperaktivní bázi (viz. Kap 1.1 LMD). Biochemické 

výzkumy mozku u dětí s ADHD v této souvislosti prokázaly 

snížené hladiny neurotransmiterů.  
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„Látky jako dopamin, norepinefrin a serotonin ovlivňují náš 

způsob myšlení, cítění a mimo jiné i schopnost koncentrace 

pozornosti. Jsou-li dysfunkční, jako u dětí s ADHD, mohou 

být tyto pochody poškozeny a v důsledku toho může být vážně 

porušeno chování.“ 

/Train 1997, s. 43/  

 

 Říčan (2007) blíže specifikuje, že nedostatek 

serotoninu je spojen s depresí, ale i s agresí a impulzivitou. 

Dopamin je látkou, kterou se mimo jiné mozek tzv. odměňuje 

za úspěšnou činnost.  

 

 Věda prozatím nedokáže popsat všechny faktory 

způsobující hyperaktivitu. Matoušek, Kroftová 2003 předkládají 

studie, svědčící o přímé souvislosti mezi poškozením mozku 

(především ve frontální oblasti) a hyperaktivitou, založené 

na vysoce citlivých zobrazovacích postupech (pozitronová 

tomografie a nukleární magnetická rezonance), které 

v některých zónách ukazují zhoršené krevní zásobování  

a sníženou hustotu mozkové tkáně. Z hlediska biochemie 

mozku taktéž potvrzují vliv snížené hladiny některých 

transmiterů na emoční projevy osob. Konkrétně zmiňují nižší 

hladinu serotoninu a adrenalinu u kriminálně jednajících 

osob.  

 

„Průměrnou nižší hladinu serotoninu mají všechny kriminálně 

jednající osoby, kdežto nižší hladinu adrenalinu mají jen 

ty z nich, které jsou emočně nestabilní, chovají se násilně 

a mají sklon k alkoholismu.“ 

/Matoušek, Kroftová 2003, s. 30/  
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2.2 Perinatální a postnatální období  

 Příchod dítěte na svět představuje několik poměrně 

známých rizik, majících za následek pozdější vývojové 

problémy. Jde povětšinou o protrahovaný porod, kdy hrozí 

hypoxie. Přidušení dítěte bylo dříve nejčastěji spojováno 

s pozdější hyperaktivitou, dnes již není pro většinu 

případů považováno za relevantní, pokud nejde o skutečně 

obtížný porod s výrazným nedostatkem kyslíku poškozujícím 

mozkovou tkáň. Potenciální komplikace představuje i užití 

kleští, vakuové pumpy či císařský porod.  

 

 V poporodním období pak již můžeme indikovat celou 

škálu psychosociálních vlivů na dítě. Matějček zde mluví  

o tzv. chtěnosti, začíná se budovat pouto mezi matkou  

a dítětem (viz. Kap. 2.3), velkou roli hraje dobrý 

psychický stav matky, podporující bazální jistotu a bezpečí 

dítěte.  

 

 Z etopedického hlediska je ovšem nejdůležitější vývoj 

předčasně narozených dětí. Rozvoj v oblasti postnatální 

péče umožňuje přežití výrazně nedonošených dětí, jejichž 

celková nezralost zvyšuje riziko výskytu budoucích poruch.  

 

 V současnosti přežívá stále více těžce nedonošených 

dětí (s porodní hmotností menší než 1000g). Přitom jen malé 

procento z těchto dětí (kolem 2% v různých studiích) je 

postiženo těžce (dětskou mozkovou obrnou nebo mentální 

retardací), ale pravděpodobnost lehčích postižení nebo 

funkčních odchylek CNS je značná… “ 

/Langmeier, Krejčířová 2006, s. 25/  
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 V pozdějším věku pak i tyto jinak zdravé děti vykazují 

poruchy soustředění a pozornosti, úzkostnost, specifické 

poruchy učení atp.  

 

2.3 Novorozenecké a kojenecké období  

 Nedlouho po příchodu na svět je novorozeně schopné 

aktivně ovládat prostředí a zapojit se do sociální 

interakce. Začíná projevovat svůj temperament, který 

předznamenává, jak náročné bude výchovné působení na dítě. 

 Dobře reagující klidné dítě (sangvinik) se bez 

problémů adaptuje na změny, nervová soustava přijímá 

podněty, není nutno jej více stimulovat. V ostatních 

případech je zásadní tzv. intuitivní rodičovské chování, 

které je nezbytné pro správné zacházení s novorozencem. 

 Předčasně narozené děti jsou stejně jako zbývající 

temperamentové typy dráždivé a současně méně reaktivní. Při 

stimulaci je nutné vycházet z jejich biorytmů, respektive 

rozeznat aktuální stav bdělosti dítěte, na který nasedá 

náležitý výchovný postoj.  

/Kucharská, přednášky UK PedF, 2007/  

 

 Kojenecký věk je nejdříve, a také nejvíce popisovaným 

obdobím, majícím klíčový vliv na pozdější kvalitu života 

dítěte. První české studie psychicky deprivovaných dětí 

z kojeneckých ústavů, realizované dvojicí Langmeier – Matějček, 

vyšly ve státním zdravotnickém nakladatelství již v roce 

1963 a odkryly nevratné změny v jejich vývoji.  

 

 V teoretické rovině došlo od této doby k enormnímu 

posunu v periodizaci psychosociálního vývoje jedince. 

Vývojová psychologie a spřízněné obory detailně strukturují 

proces evoluce v řádu měsíců, mapují citlivá období  

od embryonálního po terminální stadium. Úroveň nápravných 



S t r á n k a  | 16 

 

 

 

mechanismů je přirozeně taktéž nesrovnatelná, např. 

novodobé psychoanalytické přístupy v problematice emočních 

poruch atp.  

 

 Změny ve společnosti v podobě rozpadu tradiční rodiny, 

respektive dnes nefunkčních rodin, ale nadále predikují 

vysoká procenta v počtech dětí, vykazujících známky 

psychické deprivace. (Psychologické zprávy současných 

ústavních dětí nezřídka zmiňují symptomy deprivace, pakliže 

není přímo diagnostikována.) 

 

 Konkrétní problematika kojeneckého období spočívá 

v kvalitativně odlišných stádiích ve vztahu k objektu,  

lépe řečeno k osobě blízké (impulsem byla odlišnost 

v emocionalitě ústavních dětí), což má významný vliv na 

utváření prvních sociálních vztahů. Vztah k osobě blízké 

(dnes tedy nejen bezvýhradně k matce), skrze kterou je 

budována důvěra k okolnímu světu, prochází dle Spitze 

několika stadii.  

 První stadium – preobjektální, trvající do třetího 

měsíce a druhé stadium - předběžného objektu, končící mezi 

šesti až osmi měsíci života, neprovází trvalejší vztah  

ke konkrétní osobě. Mimořádný je zde sice první sociální 

úsměv a pozdější částečný posun sociálních vazeb, avšak 

klíčovým obdobím je třetí stadium – stadium objektu, jehož 

počátek je taktéž v intervalu mezi šestým a osmým měsícem. 

 Specifické sociální pouto, které se zde vytváří 

v intenzivním vztahu mezi osobou blízkou a dítětem, 

determinuje celý jeho další vývoj. Důležitost této vazby 

pro sociální chování v pozdějším věku byla potvrzena 

několika dalšími výzkumy, včetně podrobnější periodizace 

(Mahlerová) či kvality připoutání (Ainsworthová).  

/Langmeier, Krejčířová 2006/  
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 Celé zmiňované údobí je i přes svou senzitivitu 

z hlediska pozdějších důsledků na poruchové chování jedince 

velmi individuální, jelikož míra jeho projevů je vždy 

součtem mnoha dalších faktorů. V psychologické praxi  

je přesto považováno za nejdestruktivnější, jelikož se 

jedná o zásah do značně nezralého organismu a je často 

zmiňováno v polemikách nad závažností klinických příznaků, 

ve vztahu k mnohem starším jedincům s diagnostikovaným  

CAN syndromem.  

 

 Ilustrativní je v našich podmínkách nejběžnější citová 

subdeprivace, která často v jednom ze svých projevů 

vyúsťuje ve výrazné potlačení pudu sebezáchovy.  

 

„Jedním ze znaků dítěte, které bylo deprivované, je to, že 

se na vás usměje dříve, než se vy usmějete na ně. Hledá 

zájem, lásku a vztah všude a s každým na úkor vlastního 

bezpečí. Jedním z důvodů toho, proč jsou emočně zanedbávané 

děti více vystaveny riziku sexuálního zneužívání, je fakt, 

že potřeba zájmu dospělého je pro ně silnější než pud 

sebezáchovy.“ 

/Pöthe 2008, s. 48/  

 

2.4 Batolecí a předškolní období  

 Mnoho dřívějších rizik spadajících do batolecího 

období a ovlivňujících sociální zralost jedince, je dnes 

v institucionální péči úspěšně eliminováno, konkrétně 

riziko hospitalizmu ve zdravotnictví. Druhou stránkou jsou 

méně citlivé přístupy např. předčasné umístění dítěte  

do jeslí, na kterých mají určitá zařízení stále podíl.  

 Hlavním nebezpečím v procesu osamostatňování se  

a navazováním vztahů s celou rodinou, není tak separační 

reakce z odloučení při hospitalizaci, ale absence kompletní 
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rodiny. Povzbudivé je, že se obvykle tato neúplnost  

ve vývojovém prostředí dítěte, nachází ve svých důsledcích 

v pásmu variability, patologií se stává až s přesahem  

do školního věku, kdy zcela zjevně chybí maskulinní 

autorita.  

 

 Nástup dítěte do školky znamená dlouhodobou zkušenost 

se stabilním kolektivem, který má potenciál postupně 

odstraňovat dezintegrační vlivy rodiny při navazování 

kontaktu s okolním světem. Sociální učení v interakci 

s učiteli a dalšími vrstevníky dostatečně supluje sociální 

vazby k vnějšímu prostředí. (Zkušenost s jiným prostředím 

mateřské školy, je nepochybně nenahraditelná pro všechny 

děti, jelikož je ve své podstatě přípravou na náročný vstup 

dítěte do školy základní.) Zanedbávané a jinak znevýhodněné 

děti tak mají dostatečné schopnosti (tělesná zralost, 

psychosociální kritéria), nutné pro úspěšné zahájení školní 

docházky.  

 

2.5 Mladší a střední školní věk  

 V tomto věku se většinou naplno projeví orgánové  

a funkční odchylky centrálního nervového systému či jiné 

medicínské abnormity. Společně s nimi se v souvislosti 

s poruchami chování dostávají do popředí vrozené osobnostní 

dispozice, kde např. příslušnost k pohlaví není již 

považována za významný determinant, vedoucí k pozdějším 

projevům agresivity. Tento fakt potvrzují genderové studie 

a další výzkumy mezi mládeží, neméně jsou doloženy osobní 

interakcí s velkoměstskými dětmi.  

 

 Ve školním procesu začnou být poruchy koncentrace 

pozornosti s výrazným motorickým neklidem (ADHD) či naopak 

pasivitou (ADD) značně nápadné, pro své rušivé dopady  
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na kolektivní způsoby práce. V kombinaci se specifickými 

poruchami učení (dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie aj.), pak 

tyto děti často selhávají a pocit neúspěšnosti či bezradnosti 

sublimují v nevhodné projevy v chování. (Pro pedagogy je 

však zatěžující především porucha pozornosti. Neschopnost 

dítěte vybrat z mnoha podnětů ten podstatný demonstrují 

jeho chaotické odpovědi na něco zcela jiného, změny ve 

výkonnosti, opětovné zapomínání nebo vzteklé reakce při 

přetížení.)  

 

 Zajímavou teorii ve spojitosti se specifickými 

poruchami učení prezentuje Martínek (2009), který je 

označuje jako pseudoporuchy. Skutečnost, že některé školy 

vykazují až 20% dětí se SPU, vidí v ochranitelských 

postojích rodičů, kteří brání v raném věku dítěti spontánně 

objevovat trojrozměrný prostor prostřednictvím lezení 

šplhání skákání atp. (Pravdou je, že pohybové dovednosti 

mnoha současných dětí v úrovni koordinace či koherence 

motoriky jsou tristní.) 

 

 „Dítě, které nepoznalo hru s pískem, popř. bahnem, 

bude mít s velkou pravděpodobností určité problémy 

s grafomotorikou. To, které neví, jak vylézt na prolézačku, 

popř. nižší strom, se bude velice těžko orientovat 

v prostoru.“  

/Martínek 2009, s. 44-45/  

 

 Úspěšná integrace dětí s ADHD a SPU v běžné škole tak 

vyžaduje splnění určitých podmínek. Sociální a kognitivní 

obtíže jedince musí opravdu zřetelně vykazovat symptomy 

tohoto syndromu, aby mohla následovat účinná farmakoterapie. 

(Účinné strategie i znalost této problematiky nedávají 

pedagogům při současném počtu dětí ve třídách mnoho šancí 

zvládnout tyto jedince bez farmakologického přispění.) 
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 Diagnostika těchto poruch se také nesmí stát 

stigmatem, naopak přesná diagnóza musí zapříčinit uvolnění 

tenze u dítěte i jeho okolí a vést k jeho pozitivním 

výsledkům. Aplikace současných postupů a přístupů ve své 

podstatě tento efekt vytváří.  

 

„Více než 70% dětí s ADHD reaguje na léky příznivě. 

Umožňují lepší koncentraci a tlumí impulzivitu a hyperaktivitu. 

Děti reagují přiměřeněji a rodiče i učitelé mají konečně 

pocit, že jejich péče není zbytečná.“ 

/Train 1997, s. 47/  

 

 Po dlouhou dobu nejpoužívanějším preparátem pro 

korekci ADHD je psychostimulancium Ritalin - v současné 

době tzv. Ritalin III. generace. Toto farmakum dokáže 

posílit krátkodobý duševní výkon až o 40%, zvyšuje míru 

soustředění a sebeovládání, přičemž se značně snižuje 

agresivita a konfrontační postoje. V případech kdy nemá 

Ritalin žádoucí účinek bývají předepisována tricyklická 

antidepresiva nebo další účinnější léky, zejména u dětí 

extrémně dráždivých a hyperaktivních.  

/Fischer, Škoda 2008/  

 

2.6 Starší školní věk a adolescence  

 Chronologicky posledními popisovanými obdobími 

uvádějícími praktickou část práce jsou puberta  

a adolescence. Především bouřlivé období staršího školního 

věku zobrazuje v plné intenzitě výsledný soubor všech 

vlivů, demonstrovaný v chování pubescenta. Poruchy chování 

vykazují značnou rozdílnost, jelikož (jak již bylo několikrát 

řečeno) jsou vždy součtem mnoha faktorů. Např. nečitelnost 

a nedůslednost ve výchově, respektive nejasná pravidla 

rodičů, mohou v tomto emočně složitém údobí u mladistvých 
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podněcovat nejistotu, a každá nejistota budí napětí a agresi. 

Ve spojitosti s krátkodobě běžnými odchylkami v chování 

tohoto stadia, pak můžeme konstatovat značnou míru rizika.  

 

 Výčet kombinací všech rizikových vlivů majících 

v důsledku podíl na problémovém chování svým rozsahem 

nenáleží do této kapitoly a jejich podrobná analýza není 

nezbytná. Příčin je celá řada, rychle se mění nebo naopak 

více komplikují (situace současné rodiny a status dítěte, 

předčasná selekce u dětí školního věku, rozpor mezi 

fyzickou a sociální zralostí mládeže, mediální prostředí 

atp.). Ze statistického hlediska tak zůstávají děti tohoto 

věku procentuálně nejpočetnější skupinou, která je 

předmětem intervence speciálních institucí. Matoušek (2003) 

uvádí 16-30% jedinců s hyperaktivním syndromem v těchto 

seskupeních.  
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3 Vybrané formy poruch chování  

 V současné době je typologie rodiny v podobě výhradní 

péče matky nejčastějším zdrojem pozdějších výchovných 

problémů u dětí. Tento fakt byl i dříve významným 

prediktorem pro výskyt poruchového chování, při současné 

míře rozvodovosti je však ve své míře statisticky velmi 

vzdálen od ostatních činitelů. Vzhledem k této četnosti 

nebývají přespříliš popisovány psychologické dopady na 

dítě, situace je nahlížena jako běžný výchozí stav,  

u kterého je nutné eliminovat negativní odezvy.  

 

 Oproti tomu je v posledním desetiletí zaznamenáván 

zřetelný posun v intenzitě projevů některých poruch chování 

např. vymezení se vůči autoritě, akt napadení vrstevníka 

atp., je provázen vysokou mírou agrese. Dalším novodobým 

znakem v souvislosti s PCH, je zanedbatelný rozdíl v poměru 

dívek a chlapců. Rozvinutí PCH ve vztahu k pohlavní 

příslušnosti nevykazuje téměř žádnou kvantitativní 

rozdílnost.  

 

3.1 Záškoláctví  

 Nejfrekventovanějším problémem základního a středního 

školství je častá a neomluvená absence. Nedokončená povinná 

školní docházka z důvodů záškoláctví, je jedním ze stabilních 

atributů dětí internovaných v ústavním prostředí.  

 

„Můžeme ho charakterizovat jako úmyslné zmeškávání školního 

vyučování, kdy žák o své vlastní vůli, ve většině případů 

bez vědomí rodičů, nechodí do školy a neplní školní 

docházku.“  

/Martínek 2009, s. 97/  
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 Motivů, které vedou k negativnímu vztahu ke škole, 

může být celá řada, nejčastěji je to pocit méněcennosti 

způsobený školní neúspěšností. Na pomyslné druhé místo 

můžeme zařadit patologické dopady, vyvstávající 

z příslušnosti k nějaké subkultuře či vlivy nevhodného 

rodinného prostředí.  

 Současná škola disponuje odborníky na pozicích 

výchovných poradců nebo metodiků prevence, přesto často 

dochází k situacím, kdy je v konečné fázi neúnosné množství 

zmeškaných hodin ohlašováno na odbor sociální péče. Hlavním 

důvodem je zde nulová spolupráce rodičů těchto dětí.  

 

3.2 Krádeže  

 Drobné krádeže se objevují již u předškolních dětí, 

jako nepromyšlený spontánní úkon, realizovaný z touhy něco 

vlastnit. Martínek (2009) hovoří o pravé krádeži 

v případech, kdy si jedinec plně uvědomuje nesprávnost 

svého chování. Drobné krádeže nejsou svojí závažností 

kvalifikovány jako trestný čin a většinou se jedná o touhu 

předvést se či zavděčit v případech nevýhodného postavení 

v kolektivu. Pakliže se nejedná o poruchu způsobenou 

psychiatrickým onemocněním, je vždy nutné pátrat po 

příčinách tohoto chování, což často vede k nalezení 

přidružených patologií v podobě šikany, vydírání atp.  

 

3.3 Útěky a toulky 

 Útěky z domova a později z nápravných zařízení mají 

velmi rozdílný charakter. Ve výčtu příčin můžeme opět 

zmínit touhu po zviditelnění mezi vrstevníky někdy  

i romantickou dychtivost po dobrodružství u velkoměstských 

dětí. Zprvu tak mívají velmi impulzivní povahu, reaktivní 

sebeobranné útěky z domova nebývají taktéž něčím 
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výjimečným. Až posléze začnou být útěky plánované, zejména 

pod vlivem početnější skupiny, kterou jedinec potkává na 

útěcích přecházejících v toulky či specifických zařízeních. 

Toulky jsou tak již pečlivě a detailně plánovaným aktem.  

 

 Impulzivní ráz útěků, které nejsou nějak motivovány, 

bývá přisuzován nejen dětem z ADHD, jejich výskyt je 

zaznamenáván i u dětí s epilepsií, zejména v předtuše 

jejich blížícího se záchvatu.  

/Martínek 2009/  

 

3.4 Party  

 Z předchozí kapitoly je zřejmé, jak jsou určité druhy 

poruch vzájemně prolnuty, a tak není možné, aby existovala 

jedna bez druhé. Vliv party je v případě toulek naprosto 

zřetelný, jelikož se zde vlastně zpravidla jedná  

o dlouhodobé dodatečné uspokojování potřeby sounáležitosti, 

lásky a jistoty v jiné sociální skupině. Tyto kolektivy 

však svým charakterem podporují rozvoj deviantních vzorců 

chování, popřípadě je explicitně vyžadují, jako podmínku 

k přijetí.  

 

3.5 Porucha chování s protispolečenskými rysy  

 Tímto pojmem Martínek (2009) zastřešuje problematiku 

antisociálních poruch chování. Vyjma výčtů mnoha znaků 

konstatuje především pesimistickou budoucnost těchto již od 

dětství předurčených delikventních jedinců, kteří vykazují 

70% pravděpodobnost pozdějšího pobytu ve vězení. Bližší 

specifikace osob, startujících již od dětství kriminální 

dráhu, uvádí vyšší počet chlapců (až 5:1 oproti děvčatům)  

a výskyt hlavně v městském prostředí.  
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4 Současná ústavní výchova 

 Dle zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo 

ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně 

výchovné péči ve školských zařízeních a jeho pozdějších úprav 

dle zák. č. 383/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., 

spolu s vyhláškou č. 438/2006 Sb., kterou se stanoví podrobnosti 

výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních.  

 

 Etopedická péče je aktuálně realizována v několika 

speciálních školských zařízeních. Tyto instituce zajišťují podmínky 

pro výkon ústavní a ochranné výchovy či preventivní péče. Do těchto 

speciálních školských pracovišť řadíme Dětské domovy (DD), Dětské 

domovy se školou (DDŠ), Výchovné ústavy (VÚ), Diagnostické ústavy 

pro mládež (DÚM) a Dětské diagnostické ústavy (DDÚ).  

 

4.1 Diagnostické ústavy  

 Samotné diagnostické pobyty jsou v současnosti 

realizovány ve třech typech etopedických zařízení, jimž 

jsou DDÚ, DÚM a SVP. Diagnostické ústavy zabezpečují pobyty 

na základě rozhodnutí soudu i dobrovolné diagnostické 

pobyty. Střediska výchovné péče pro děti a mládež poskytují 

všestrannou preventivně výchovnou péči, ale realizují se 

v nich pouze diagnostické pobyty dobrovolné.  

 

4.1.1 Dětské diagnostické ústavy 

 DDÚ je koedukované internátní školské zařízení 

náhradní výchovy. Přijímá děti ve věkovém rozpětí od tří do 

patnácti let, respektive do ukončení povinné školní 

docházky. Důvodem mohou být poruchy chování na jakémkoli 

podkladě, kritická sociální situace rodičů atp. DDÚ přijímá 

děti na základě soudně nařízené ústavní či ochranné 
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výchovy, případně předběžného opatření. Děti jsou též 

přijímány na žádost zákonného zástupce. Dále jsou zde 

k dočasnému pobytu přijímány děti zadržené policií ČR, 

ovšem pouze za předpokladu, že jsou na útěku z jiných 

školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy.  

 

 Dítěti je zde během pobytu věnována maximální pozornost 

v podobě celodenního programu, který je vytvářen za spolupráce 

psychologů, etopeda, odborných vychovatelů a speciálních 

pedagogů. Chodí zde do školy, účastní se různých komunitních 

setkání, individuálních pohovorů s psychologem, etopedem  

a volnočasových aktivit pod dohledem odborných vychovatelů. 

Nezbytný kontakt s rodinou zabezpečují nejen psychologové,  

ale i sociální pracovnice.  

 

 Na základě souhrnných poznatků, které odborní pracovníci  

o dítěti získají, je zpracována komplexní diagnostická zpráva 

s výchovnými a vzdělávacími doporučeními. Ta obsahuje i tzv. 

program rozvoje osobnosti, jehož naplňování je posléze 

kontrolováno ve formě pravidelných inspekčních cest odborných 

zaměstnanců. Komplexní vyšetření zpravidla netrvá déle než osm 

týdnů, pakliže je k dispozici vhodné zařízení pro umístění 

dítěte.  

 

4.1.2 Diagnostické ústavy pro mládež 

 DÚM je nekoedukované výchovné internátní zařízení. 

Důvody přijetí jedince jsou obdobné jako v DDÚ.  

Ke komplexnímu vyšetření přijímá mladistvé, kteří ukončili 

povinnou školní docházku až do 18 let, výjimečně 19 let.  

 Poslání a úkoly DÚM jsou shodné s DDÚ. Rozmisťuje 

mladistvé do adekvátních zařízení v obvodu své působnosti, 

vede jejich evidenci a přijímá k přechodnému pobytu na 

záchytném oddělení jedince zadržené na útěku.  
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4.1.3 Střediska výchovné péče 

 SVP patří v etopedii do oblasti preventivně-výchovné 

péče. Nabízejí intenzivní terapeutickou intervenci problémovým 

jedincům (pokud u nich nenastal důvod k nařízení ústavní 

výchovy nebo uložení ochranné výchovy), tedy všestrannou 

preventivní speciálně pedagogickou péči a psychologickou 

pomoc. Osobám odpovědným za výchovu těchto dětí rovněž 

poskytují konzultace, odborné informace a pomoc. Navíc dětem 

propuštěným z ústavní výchovy usnadňují jejich integraci  

do většinové společnosti.  

 

 SVP jsou koedukovaná zařízení a svojí působností víceméně 

vytvářejí přechod mezi výchovným poradenstvím, ambulantní péčí 

a ústavní péčí. Své služby mohou poskytovat i za úplatu, a to 

v případě, že se jedná o soukromou instituci. Výchovná forma 

může být ambulantní, internátní či kombinovaná, stále se ovšem 

jedná pouze o funkci podpůrnou, za výchovu dětí nadále plně 

zodpovídají rodiče. Obecně jde o jakousi poslední šanci před 

umístěním do zařízení pro výkon ústavní výchovy.  

 

4.2 Druhy diagnostických pobytů 

 Diagnostické pobyty je možné rozdělit do dvou skupin. První 

tvoří diagnostické pobyty na podkladě soudního rozhodnutí, kdy je 

dítěti nařízena ústavní výchova (ÚV), uložena ochranná výchova (OV) 

nebo bylo na dítě vydáno předběžné opatření (PO). Do druhé skupiny 

řadíme diagnostické pobyty dobrovolné (DDP), kdy o umístění dítěte 

v důsledku poruch chování žádají jeho zákonní zástupci.  

 Děti umístěné na podkladě soudního rozhodnutí se po 

ukončení pobytu dislokují do jednotlivých školských 

zařízení pro výkon ÚV nebo OV, vyjma dětí s nařízeným 

předběžným opatřením, které se stejně tak jako děti s DDP 

mohou vrátit domů, pakliže soud PO zruší.  



S t r á n k a  | 28 

 

 

 

4.2.1 Dětský dobrovolný pobyt 

 DDP jsou zajišťovány na žádost rodičů. Právním 

podkladem pro přijetí klienta je dohoda o dočasném umístění 

(zpravidla dvouměsíčním), uzavřená mezi zákonnými zástupci, 

klientem a vedením ústavu. Se žádostí o přijetí přicházejí 

především rodiče v okamžiku, kdy selhávají běžné výchovné 

postupy. Tuto dohodu může kterákoli ze stran ihned 

vypovědět.  

 

4.2.2 Předběžné opatření 

 PO je termín používaný pro úkon soudu, kterým se 

prozatímně upravuje určitý poměr ještě dřív, než o něm 

dojde ke konečnému rozhodnutí v příslušném řízení, nebo  

se zabezpečuje možnost provedení takového konečného 

rozhodnutí, které by mohlo být jinak ohroženo.  

 

 Soud nařizuje předběžné opatření v případě, že se 

nezletilé dítě ocitlo bez jakékoliv péče nebo jsou-li jeho 

život nebo příznivý vývoj vážně ohroženy nebo narušeny. 

V současné době jsou vystavovány dva druhy PO. Typ A dle 

§76 slouží k okamžitému odebrání dítěte, většinou jde  

o ohrožení na zdraví či životě. Do jednoho měsíce po tomto 

úkonu musí soud vydat nové opatření. Typ B dle §76 je 

používán v ostatních případech a má specifickou dobu 

platnosti, kdy nechává až šestiměsíční prostor pro další 

rozhodnutí soudu.  

(Zák. č. 500/2004 Sb., a zák. č.99/1963 Sb.) 

 

 Předběžným opatřením tak může soud nařídit umístění 

nezletilého do ústavní péče, aniž se zdržuje začátek 

reedukace nebo diagnostiky. Jeho zrušení je možné po 

uplynutí jednoho měsíce.  
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4.2.3 Ústavní výchova 

 ÚV se nařizuje pouze v případech, kdy poruchy chování 

jedince nedosáhly intenzity trestného činu.  

 Jde o opatření vůči jedincům maximálně do devatenácti 

let věku, které ukládá příslušný soud podle zákona o rodině 

v občansko-právním řízení. Nařizuje se v případech, kdy 

jiná výchovná opatření nevedla k nápravě, nebo když rodiče 

nemohou výchovu z vážných důvodů zabezpečit. Soud může 

uložit ÚV i v případech, kdy jiná výchovná opatření 

nepředcházela, je-li to nutné v zájmu jedince. Nařizuje se 

tedy z důvodů sociálních i výchovných. Její zrušení je 

možné půl roku po odvolání.  

 

4.2.4 Ochranná výchova 

 OV je ochranné opatření podle zákona č.218/2003 Sb.  

o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví 

ve věcech mládeže.  

  Soud pro mládež může uložit ochrannou výchovu 

v případě, že čin byl spáchán dítětem ve věku 12-15 let  

a lze za něj dle trestního zákona uložit výjimečný trest 

nebo taktéž mladistvému ve věku 15-18 let, a to tehdy, 

jestliže ochranná výchova podle rozhodnutí soudu splní svůj 

účel lépe než uložení trestu odnětí svobody.  

 OV se uskutečňuje ve speciálních výchovných ústavech 

v resortu školství. Trvá tak dlouho, dokud to vyžaduje její 

účel, nejdéle však do osmnácti let věku. Nebylo-li do 

tohoto věku účelu ochranné výchovy dosaženo, může soud 

pobyt svěřence o jeden rok prodloužit. Její uložení se 

nezaznamenává do trestního rejstříku.  
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4.3  Vybraná specifika vnitřního řádu DDÚ 

 DDÚ jsou svojí podstatou režimová zařízení, spojení 

dětí s okolním světem a vnitřní fungování těchto institucí 

tak vykazuje určitá specifika. U mnohých se vychází 

z potřeby zajištění bezpečnosti dítěte, či zachování 

kladného a konzistentního výchovného působení. Některé 

z těchto snah v současnosti komplikují liberální nařízení 

MŠMT ohledně možností využívání mobilních telefonů dětmi či 

nesprávná rozhodnutí soudu ve věcech osob, kterým je 

umožněna osobní návštěva dětí.  

 

4.3.1 Písemné kontakty dětí  

 Mnohé děti jsou oběťmi či spolupachateli trestných 

činů a speciálně písemný kontakt může být způsobem, jakým 

mohou tyto jedince nadále ovlivňovat či zastrašovat osoby, 

které mají soudem zakázaný jakýkoli styk. Písemné kontakty 

dětí převážně probíhají bez omezení a za plného 

respektování práva dítěte na soukromí a jeho ochranu. Ovšem 

v případě důvodného podezření, že listovní zásilka obsahuje 

sdělení, které by mohlo ohrozit fyzické nebo psychické 

zdraví či bezpečnost dětí, nebo že by jejím prostřednictvím 

mohlo dojít k trestnému činu, může být ředitel přítomen 

otevření této zásilky dítětem.  

 Pokud se podezření z trestného činu při otevření 

zásilky potvrdí, je předána ředitelem orgánům činným  

v trestním řízení. V opačném případě je zásilka navrácena 

dítěti. Při rozhodování o seznámení se s obsahem listovní 

zásilky, je třeba brát zřetel na právo dítěte na soukromí. 

 Jestliže při seznámení s obsahem listovní zásilky 

ředitel zjistí, že ve věci nejde o podezření z trestného 

činu, ale obsah zásilky zahrnuje z výchovného hlediska 

nevhodná sdělení a výrazy, může ji uschovat na dobu 
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omezenou dnem propuštění dítěte ze zařízení. S takto 

otevřenou listovní zásilkou se nemůže následně seznamovat 

žádná jiná osoba.  

 

4.3.2 Opatření ve výchově 

 Dítěti za plnění povinností a vzorné chování může být:  

 

 udělena pochvala před kolektivem výchovné skupiny  

 udělena pochvala před kolektivem DDÚ  

 udělena věcná odměna  

 umožněna samostatná vycházka  

 přiznána osobní výhoda stanovená vnitřním řádem tj. 

účast na odměnové akci v rámci „superskupiny,“ 

v případě zájmu přednostní přídavek při výdeji stravy, 

zvýšeno týdenní kapesné o 10 Kč, v pátek a sobotu 

možnost prodloužení večerky, povolen přístup  

do počítačové místnosti a práce s internetem nad rámec 

výuky  

 povolena krátkodobá návštěva u zákonných zástupců nebo 

jiných osob  

 povolena dovolená u zákonných zástupců nebo u jiných 

zletilých osob, projevujících odpovídající zájem  

o děti v období školních prázdnin nebo dovolené 

zaměstnaných zákonných zástupců dětí  
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5 Atributy výzkumu  

 Cílem šetření je zjistit, v jakém počtu se u dětí 

umístěných v Dětském diagnostickém ústavu Krč, vyskytují 

jednotlivé druhy poruch chování. Současně s tím jsou 

sledovány nejvýznamnější faktory, mající za následek jejich 

vznik a rozvoj, mezi které patří typologie rodiny a její 

sociální situace, psychologická diagnóza nebo případná 

medikace u těchto dětí.  

 Chlapci a dívky jsou sledováni jako dvě oddělené 

samostatné skupiny, totéž platí i pro typ jejich pobytu. 

Děti přijaté na předběžné opatření i děti s nařízenou 

ústavní výchovou jsou samostatnými celky.  

 

 Cílem výzkumu je i úspěšnost diagnostiky, sledování 

pobytů v předchozích institucích, věk při nástupu na 

diagnostiku aj. V případě těchto méně významných aspektů 

jsou děti chápány jako homogenní skupina.  

 

 Další zjištěné skutečnosti této problematiky, mající 

pouze doplňkový charakter, nebudou pro svoji obsažnost 

převedeny do grafů, pouze budou příležitostně zmíněny.  

 

5.1 Parametry vzorku a použité metody  

 Předmětem výzkumu jsou děti umístěné v DDÚ Krč na 

předběžné opatření a děti s ústavní výchovou přijaté v roce 

2008. Zkoumaný vzorek tvoří 136 dětí umístěných na základě 

soudního rozhodnutí, což je přes 90% všech pobytů. Zbytek 

kapacity zařízení vyplňují děti umístěné na dobrovolný 

pobyt nebo děti s uloženou ochrannou výchovou. (U dětí 

s uloženou OV se také jedná o rozhodnutí soudu, nebyly však 

zahrnuty do výzkumu, jelikož se jejich počet pohybuje 
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v řádu maximálně dvou až tří dětí do roka, což je  

ze statistického hlediska podružné.)  

 V případě tohoto výzkumu jsou do této desetiprocentní 

skupiny zahrnuty i některé děti přicházející z důvodů 

špatné sociální situace rodiny, jelikož většina z těchto 

dětí nevykazuje žádnou poruchu chování. Počet takto 

umístěných dětí se neustále zvyšuje a je tak statisticky 

velmi významným souborem.  

 

 Sledovaným obdobím je zde rok kalendářní, nikoliv 

školní. Z analyzovaného vzorku 136 dětí je 60 děvčat,  

a to 47 umístěných na předběžné opatření a 13 s nařízenou 

ústavní výchovou. Chlapců je 76, z toho 61 umístěných  

na předběžné opatření a 15 s nařízenou ústavní výchovou.  

 U dětí, které odcházejí po diagnostice do dětských 

domovů, je posléze sledována úspěšnost této selekce. 

Měřítkem relativní úspěšnosti je zde období šesti měsíců, 

ve kterých se i dítě s předchozími závažnými PCH dokáže 

adaptovat na prostředí DD nebo selhává a vrací se zpět do 

DDÚ na rediagnostiku. (Z důvodů validity měření byla 

skupina dětí - přijatá koncem roku 2008 a odcházející po 

diagnostice do dětského domova - sledována až do července 

roku 2009.)  

 

 Metodou šetření bylo studium dokumentů z archivu DDÚ. 

Textové informace z dokumentů byly posléze převedeny na 

kvantitativní hodnoty, které jsou nejčastějším výstupem 

empirických výzkumů.  

 

5.2 Výsledky šetření  

 Se zřetelem na přehlednost jsou kvantifikovaná data 

zpracována do grafů.  
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Graf č. 1 

Kategorie pobytů za rok 2008 

 

 

 

 Graf znázorňuje celkové procentuální rozložení pobytů, 

dle jejich druhů a pohlaví umístěných dětí.  

 

Graf č. 2 

Procentuální výskyt jednotlivých forem PCH u dívek  

 

 

 

 Graf znázorňuje relativní počty zastoupených PCH, 

jelikož děti přicházející do DDÚ, jich v naprosté většině  
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vykazují hned několik. Je zřetelné, že dívky s nařízenou 

ústavní výchovou vykazují znatelně vyšší procento všech 

poruch. Zajímavostí je absence agresivity, která naznačuje 

psychickou formu šikany. Absence sebepoškozování vylučuje 

vážnější psychiatrické onemocnění.  

 

Graf č. 3  

Podíl důležitých faktorů u děvčat  

 

 

 

 Graf zohledňuje výrazné činitele zjištěné ve sjednocené, 

tedy šedesátičlenné skupině děvčat. Je zřejmé, že z okolí Prahy 

mnoho dětí nepřichází, taktéž se zásadně projevilo chybění 

maskulinní autority. Medikace je rozmanitá, nejčastější 

psychostimulancium je Ritalin, antidepresivum (Zoloft), 

antipsychotikum (Rorendo) atp. Děti často užívají i léky na 

epilepsie, taktéž je běžná alergie na širokou škálu potravin.  

 

 Diagnostikované míry psychických deprivací, syndromu CAN  

a ADHD se mohou u ústavních dětí jevit ne zcela výrazně, ovšem 

symptomy tohoto chování vykazuje i mnoho takto 

nediagnostikovaných dětí. Předčasné dospívání děvčat je 

vyjádřeno stejnou procentuální úrovní nástupů.  
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Graf č. 4 

Procentuální výskyt jednotlivých forem PCH u chlapců  

 

 

 

 Podobně jako u dívek je procento sledovaných poruch 

chování znatelně vyšší u chlapců s nařízenou ústavní výchovou. 

Nejmarkantnější je to v případě záškoláctví a užívání návykových 

látek. Naopak předčasná sexualita u chlapců nepřechází 

v deviantní chování a není tak častým důvodem k přijetí  

do DDÚ jako u děvčat. Jedinci s ÚV vykazují absolutní 

absenci sebepoškozovaní a právě tak i předčasného zahájení 

sexuálního života, což naznačuje vyšší kontrolu a věkovou 

vyváženost při těchto experimentech.  

 

 Následující graf č. 5, sleduje podobně jako u dívek 

výrazné faktory a skutečnosti v procesu rozvoje PCH. Ve 

vzorku 76 chlapců dostáváme v případě typologie rodiny, 

místa bydliště a medikace podobné hodnoty jako u dívek. 

Očekávané je vyšší procento výskytu ADHD a navazujících 

SPU. Dále je zřejmá vyšší hodnota syndromu CAN u dívek. 

Intervence DDÚ je pak nejčastější u patnáctiletých chlapců, 

se snižujícím se věkem klesá.  
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Graf č. 5  

Podíl důležitých faktorů u chlapců  

 

 

 

 

Graf č. 6  

Úspěšnost diagnostiky u celého vzorku dětí  

 

 

 

 Graf č. 6 sice vykazuje vysokou přesnost diagnostiky, 

primární je zde ovšem úroveň pozitivní zpětné vazby, 
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vyplývající z optimistického procenta dětí, které obstály 

v prostředí dětských domovů. Konkrétně jde o snahu zařazovat 

i děti s výraznějšími PCH do prostředí DD. Příchod pouze 

jednoho dítěte do měsíce, a do tří měsíců dalších tří, 

z celkové sumy šesti dětí, sledovaných půl roku po odchodu 

z diagnostického ústavu do dětského domova, představuje 

necelých 5% rediagnostikovaných dětí a vypovídá o pozitivních 

dopadech integrace ve vhodnější vrstevnické skupině.  

 

5.3 Závěr šetření  

 Výsledky šetření ukazují, že z pohledu genderu, není  

u ústavních dětí shledáván výraznější rozdíl. Spektrum 

poruch chování u chlapců i dívek je téměř totožné, rozdíl 

je pouze v intenzitě projevů jednotlivých poruch a celkově 

vyšším výskytu v souboru hochů. Nejčastěji vykazovanou 

poruchou chování je záškoláctví, provázené zneužíváním 

návykových látek, nerespektováním autorit, toulkami  

a krádežemi. Pozitivním zjištěním je procento dětí schopné 

se přizpůsobit prostředí dětských domovů. Tyto jedinci mají 

posléze větší šance úspěšně se včlenit do běžného života 

většinové společnosti. 

 

 Z dalších zjištěných parametrů je nutné zmínit 

intervence jiných institucí (dětských psychiatrických 

léčeben a středisek výchovné péče), které byly realizovány  

u 33,8% dětí, před jejich příchodem do DDÚ. (Intervence DPL 

jsou někdy nezbytné i v průběhu diagnostiky v DDÚ.)  

Téměř deseti procentům dětí je po měsíci zrušeno předběžné 

opatření, což znamená méně či více úspěšný návrat zpět 

domů. Do dětských domovů je umisťováno 40,4%. Lehký 

intelektový podprůměr byl zaznamenán u 12,5% dětí.  
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 Mezi sporadicky se objevující excesy patří suicidiální 

pokusy, fyzické napadení rodinného příslušníka, učitele, 

spolužáka nebo vychovatele, sexuální agrese i případ 

loupežného přepadení.  

 

 Také ekonomická situace rodiny je stále častějším 

důvodem pro umístění dětí tzv. casus socialis, ojediněle 

přicházejí i děti na vlastní žádost. Rodiče ve výkonu 

trestu, zbavení právní způsobilosti či internovaní  

v psychiatrických léčebnách, také předznamenávají nutnost 

vstupu státních institucí do výchovného procesu jedince.  
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Závěr  

 Je všeobecně známo, že Česká republika náleží mezi 

země s vysokým počtem dětí v ústavní péči. V současné době 

je situace dětí, které nemohou vyrůstat v rodině, řešena 

jejich předběžným umístěním do státních institucí. 

Profesionální pěstounská péče a jiné podobné snahy nemají 

prozatím právní ukotvení.  

 

 Celému ústavnímu systému je především vytýkána jeho 

nekoordinovanost a celková roztříštěnost péče. Tento 

nedostatek spočívá v množství resortů, pod kterými celý 

systém funguje. Tedy pod Ministerstvem zdravotnictví, kam 

spadají kojenecké ústavy a dětské domovy do tří let, 

Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy (dětské 

domovy, diagnostické ústavy atd.) a Ministerstvem práce  

a sociálních věcí, kam patří ústavy sociální péče.  

 

 Mezi další často kritizované atributy ústavní péče lze 

zahrnout tzv. hospitalismus, tedy proces, kdy se dítě dobře 

adaptuje na „umělé“ ústavní podmínky a poté zákonitě 

selhává „v reálném světě.“  

 Tato neschopnost integrace však již není natolik 

markantní, jelikož malé rodinné skupiny v dětských domovech 

vyžadují od dítěte účast na běžných denních zaopatřovacích 

aktivitách.  

 

 Cestou k odstranění všech těchto nedostatků, mohou být 

kroky Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV), které 

připravilo „Národní akční plán k transformaci a sjednocení 

systému péče o ohrožené děti na období 2009 až 2011.“  

Na tomto projektu se podílí i Ministerstvo školství mládeže  

a tělovýchovy (MŠMT) se svojí koncepcí náhradní výchovné 

péče ve školských zařízeních.  



S t r á n k a  | 41 

 

 

 

 S novelizací zákonů je tak očekávána specializovanější 

síť zařízení, pečujících o ohrožené rodiny a děti. („V této 

souvislosti doufejme, že dojde i k rozšíření či vzniku 

nových subjektů ve zdravotnictví, které se budou schopny 

postarat o drogově závislé děti atp.“) Pakliže budou tyto 

aktivity realizovány, do diagnostických ústavů již nebudou 

přicházet děti, které se zde ocitají např. v důsledku 

nezvladatelné sociální situace rodiny, a tudíž nepatří do 

zařízení tohoto typu, jelikož zpravidla nevykazují žádné 

poruchy chování.  

 

 Diagnostické ústavy tak budou moci plnit roli, kterou 

mají jako koncová školská zařízení danou ve své podstatě, 

tedy intervenci u dětí, které přicházejí s natolik závažnými 

poruchami chování, že je nelze zvládnout v běžném školském 

systému vzdělávání.  
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