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ABSTRAKT

Ve své diplomové práci se zabývám problémem kriminality nezletilých dětí umisťovaných 

pro jejich protizákonné jednání do státních zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy. 

Zvolené téma analyzuji z genderové perspektivy - v centru mého zájmu stojí kriminalita 

nezletilých dívek, která je mnohými teoretiky i současnými sociologickými výzkumy 

velmi často ponechávána na okraji pozornosti. 

Hlavním výzkumným problémem této práce je identifikace motivů nezletilých dívek 

k páchání trestné činnosti. Výzkumná část je založena na případové studii realizované 

v konkrétním zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy. Vychází 

z polostrukturovaných rozhovorů s vybranými dívkami.

Klíčová slova: kriminalita, delikvence, rizikové chování, gender, heteronormativita, 

ústavní výchova, interpretativní (konstruktivistické) paradigma.

ABSTRACT

In my theses, I focus on the problem of criminal behavior of under-age children who have 

been placed because of their previous illegal behaviour in state facilities for execution of 

institutional and protective care. I apply a gender perspective - I primarily focus on under-

age girls´ criminal behavior, which has been so far neglected by both theorists and 

empirically oriented scholars.

The main research goal is to identify motives underlying girls´ criminal behavior. 

The investigative part (research) is based on a case study carried out in a concrete 

diagnostic institution. It is based on semistructured interviewing of selected girls.

Key words: criminality, delinquency, risk behaviour, gender, heteronormativity, 

institutional care, interpretative (constructivist) paradigm.
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1. ÚVOD

V diplomové práci se zabývám problémem kriminality nezletilých dětí umisťovaných pro 

jejich protizákonné jednání do zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy. Důvody 

umístění ovšem mohou být vícečetné, neboť dítě obvykle není umístěno do výchovné 

instituce pro jednorázový přečin, ovšem opakované porušování právních norem zvyšuje 

pravděpodobnost umístění. Zvolené téma analyzuji z genderové perspektivy. V centru 

mého zájmu stojí zejména kriminalita nezletilých dívek, která je mnohými teoretiky a 

teoretičkami i současnými sociologickými výzkumy velmi často ignorována a 

ponechávána na okraji pozornosti. 

Téma, kterým se ve své diplomové práci zabývám (tedy kriminalita nezletilých dětí) 

je pro mne zásadní nejen vzhledem k jeho celospolečenské závažnosti, ale  také proto, že 

sama třetím rokem pracuji jako sociální pracovnice v jednom ze zařízení pro výkon ústavní 

a ochranné výchovy. Praktické znalosti studovaného problému jsou tak nezbytnou 

podmínkou výkonu mé profese. Explicitní zaměření na dívky je ovlivněno rovněž mými 

studijními zájmy, kdy systém ústavní výchovy považuji za jednu z aplikovaných oblastí 

oboru Genderových studií.

Hlavním teoretickým východiskem této práce je feministická perspektiva. Čerpám 

jednak z klasických filosofických textů jako jsou Gender Trouble od Judith Butler (1990) 

či Dějiny sexuality od Michela Foucaulta (1999), ale i z děl jako Muži ženy a společnost od 

Renzetti a Curran (2005). V rámci zmapování problematiky kriminálního chování 

nezletilých však pracuji rovněž s texty, které feministickou perspektivu nereflektují - např. 

Mládež a delikvence (Matoušek a Kroftová, 2003) a kterých je bohužel v českém prostředí 

naprostá většina. V teoretické části diskutuji dvě tematické skupiny zdrojů - teoretický 

rámec zachycující fenomén kriminality a delikvence na jedné straně a o teoretické 

koncepty související s pojmem „gender“ na straně druhé. Mým cílem je objasnit 

problematiku delikvence v širším i užším možném způsobu nazírání a tuto oblast propojit 

s aspekty týkajícími se genderu. 

Nezohledňování genderové perspektivy v českých odborných studiích považuji za 

zásadní nedostatek v současném teoretickém chápání problému. Delikventní (rizikovou) 

mládeží se zabývá několik významných českých autorů, ale jen několik málo autorek.

Navíc při důkladnějším studiu dostupných materiálů se většinou ukáže, že studie, která 

měla zabývat „kriminalitou dětí a mládeže“ se ve skutečnosti zabývá výlučně nebo 
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převážně rizikovým chováním nezletilých chlapců. Genderovou perspektivu je možné najít 

v zahraničních zdrojích, ovšem ta nemusí být vždy kompatibilní s českým prostředím. Ve 

své práci se pokusím kombinovat vyváženě české i zahraniční materiály, tak aby výsledný 

teoretický rámec co nejlépe vystihoval naše domácí prostředí.

Dalším problémem, kterému je nutné čelit při studiu problematiky umisťování 

nezletilých dětí do zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy, je místně specifické 

působení těchto institucí. Síť dětských diagnostických ústavů, diagnostických ústavů pro 

mládež a spádová síť zařízení diferencujících se na dětské domovy, dětské domovy se 

školou a výchovné ústavy, je světově jedinečná a nelze proto provádět hodnověrné 

mezinárodní komparace, ani není možné vycházet plně ze zahraniční literatury zachycující 

fenomén „ústavní výchovy“ v docela jiném organizačním a institucionálním systému. 

Za důležitý zdroj pro svou práci považuji výzkumné studie a statistiky realizované 

Ministerstvem vnitra ČR - Odborem bezpečnosti a prevence, které poskytují velké 

množství materiálu o současné situaci v otázce kriminality nezletilých pachatelů a 

pachatelek u nás. Jedná se převážně o empirický materiál plynoucí z kvantitativních 

výzkumů velkého rozsahu, který je vyhodnocován zvlášť pro kategorii dívek a zvlášť pro 

kategorii chlapců. Genderová perspektiva však nepochybně nespočívá v pouhém rozdělení 

výzkumných závěrů podle pohlaví. Dokonce je za určitých okolností možné tvrdit, že 

takové dělení je v rozporu s genderově citlivým výzkumným šetřením, neboť nejsou 

zpochybněny a dekonstruovány ústřední kategorie „dívka“ a „chlapec“. 

Jsem přesvědčena, že pro plné porozumění fenoménu kriminality nezletilých 

pachatelů/-ek trestné činnosti nejsou kvantitativní šetření dostačujícím zdrojem a že je 

nezbytné pohlédnout na sociální realitu očima samotných aktérů/-ek trestné činnosti. 

Statistické údaje jsou jistě důležité, ale pro komplexní pochopení problematiky je potřeba 

zaměřit se na subjektivní pohled pachatelů/ek trestné činnosti; na jejich interpretaci 

sociálních podmínek, ve kterých žijí; na jejich pocity sounáležitosti s určitou komunitou či 

subkulturou, pociťování nemožnosti identifikovat se s majoritní kulturou; na jejich 

(genderově) specifický pohled na svět; na to, co znamená spáchání trestného činu 

v souvislosti s hodnotovým žebříčkem každého jedince atd.  V empirické části této práce 

proto kombinuji statistické výzkumné šetření s designem případové studie. Statistická data 

mi poskytují oporu pro vedení dalšího výzkumu, který je již přímo zaměřen na individuální 

motivy jednotlivých dívek k páchání trestné činnosti. Ve všech fázích výzkumu přistupuji 

k empirickým datům s konstruktivistickým vhledem.
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Mou snahou je neustále kriticky zhodnocovat pojmový aparát, který se váže 

k problematice trestné činnosti nezletilých, polemizovat s ustálenými teoretickými 

kategoriemi, upozorňovat na konsekvence plynoucí z jejich používání, odhalovat fungující 

genderové stereotypy. Termíny jako „delikvent/-ka“, „sociálně-patologické jevy“ či 

„kriminalita“ mají silně negativní zabarvení a mohou mít značně stigmatizující účinek. 

Osoby, které těmito pojmy označíme, získávají okamžitě nálepku, v důsledku jíž se mohou 

začít dopouštět i jiných skutků, než kterých se dopouštěli doposud1. Navíc při jakémkoli 

štítkování, kategorizování a označování osob vyjadřujeme své normativní stanovisko vůči 

nim. 

Zavedené pojmy a kategorie vztahující se k tématu nemohu ovšem ignorovat a 

v rámci teoretické části práce předkládám jejich ustálené definice. Nicméně mým vlastním 

užíváním jazyka v této práci chci nastartovat snahy o přeznačkování zavedených pojmů. 

Namísto pojmů „delikvent/-ka“ používám spojení „dítě vykazující rizikové jednání“ či 

„dítě ohrožené rizikovým jednáním“, kdy ohrožením myslím možnost zvýšení závažnosti 

skutků, kterých se dítě dopouští ve vztahu ke své vlastní osobě i ve vztahu ke společnosti, 

ale i ohrožení dítěte tímto jednáním ze strany společnosti  (tj. otázka negativních vzorů, 

modelů). Termín „trestná činnost“ užívám beze změn, neboť se jedná o pojem ustálený 

v legislativních zdrojích a jeho substituce by mohla mít matoucí účinek.

Výzkumný problém této práce je definován následujícími otázkami: 1. Jaký je 

nejčastější typ trestné činnosti, jíž se dopouštějí nezletilé dívky? 2. Je možné identifikovat 

charakteristiky, které jsou typické pro trestnou činnost nezletilých dívek? 3. Jak je 

genderován život v zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy? 4. Jaké jsou příčiny 

páchání trestné činnosti nezletilými dívkami z jejich vlastní perspektivy? (Jaké motivy 

tedy mají nezletilé dívky k páchání trestné činnosti, jak interpretují svou sociální realitu 

v kontextu protiprávních činů, které páchají?). Odpovědi na tyto výzkumné otázky se 

pokusím získat výzkumným šetřením realizovaným v konkrétním zařízení pro výkon 

ústavní a ochranné výchovy, ve kterém jsou děti dopouštějící se činnosti jinak trestné 

(resp. provinění, přestupku)2 soustřeďovány. V zájmu ošetření etických aspektů výzkumu 

ponechám toto zařízení v anonymitě. 

                                                
1 Koncept tzv. druhotné (sekundární) deviace podrobně rozpracoval Lemert (1972).
2 Osoby, které v době spáchání trestného činu dovršily patnáctý rok a nepřekročily osmnáctý rok věku, 
označuje trestní zákon (č.140/1961 Sb.) jako mladistvé. U dětí, které dosud nedosáhly 15 let věku, jsou jejich 
skutky označovány právní terminologií jako činy jinak trestné; v případě mladistvých hovoříme o provinění 
(dále jen trestný čin, trestná činnost). Pokud škoda způsobená v důsledku činu nedosáhla výše 5.000,-Kč, 
hovoříme o přestupku.
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Prvním krokem výzkumné části je tedy obsahová analýza spisové dokumentace

všech dětí, které byly v letech 2003-2008 přijaty k diagnostickému pobytu v konkrétním 

zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy. Prostřednictvím této analýzy se pokouším 

zodpovědět první dvě otázky. Druhou fází výzkumu je případová studie téhož státního 

zařízení institucionální péče. Detailním popisem instituce se pokouším zmapovat, jak je 

genderován každodenní život v ústavu, do jaké míry tedy gender zasahuje do životů 

umístěných dívek a chlapců, jak se odráží na způsobech práce s umístěnými nezletilými 

atd. Poslední fáze výzkumu vychází opět z konceptu případové studie, v jejímž rámci 

realizuji polostrukturované rozhovory s vybranými respondentkami za účelem zodpovězení 

výzkumné otázky č. 4. 

Mé osobní motivy k realizaci této práce úzce souvisejí s očekáváními ve vztahu 

k výsledkům výzkumu: 1) Domnívám se, že trestná činnost páchaná nezletilými dívkami 

se bude ve formálních náležitostech lišit od trestné činnosti páchané nezletilými chlapci (ve 

stupni společenské závažnosti, typu). Tedy, očekávám, že trestná činnost studovaných 

dívek bude statisticky společensky méně závažná, méně častá a menšího rozsahu než 

trestná činnost zkoumaných chlapců. 2) Předpokládám, že instituce pro výkon ústavní a 

ochranné výchovy se svým uspořádáním (prostorovým i organizačně-provozním), 

způsobem práce, zaměřením aktivit a programů atd. podílejí na udržování genderově-

stereotypního společenského řádu (reprodukce dichotomního rozdělení rolí chlapců a dívek 

ve shodě s tradičním chápáním maskulinity a femininity, zachování dominantního 

postavení heterosexuality (tzv. heteronormativity), reprodukce androcentrismu aj.).

Přínos této práce spatřuji v následujících oblastech: Na nejobecnější úrovni se 

pokusím upozornit na závažnost problematiky delikventního chování dětí a poukázat 

rovněž na širší souvislosti meziresortního charakteru, které rámcují problematiku 

nezletilých dětí v systému institucionální péče.

Pokusím se zprostředkovat osvětu v oblasti delikventního chování nezletilých dívek. 

Chci ukázat, že tento problém je přinejmenším stejně tak palčivý jako problém 

delikventního chování chlapců, že je hodný naší pozornosti a že stojí za to se jím zabývat, 

a to na úrovni vědecko-výzkumného bádání a potažmo na úrovni aplikace zjištěných 

poznatků z této oblasti do sféry výchovně-vzdělávací. V tomto smyslu je mým cílem, aby 

pedagogičtí, sociální a výchovní pracovníci/-e, kteří/-é vykonávají přímou práci s dětmi 

ohroženými rizikovým chováním, mohli/-y obohatit své výchovné a vzdělávací postupy a 

metody o genderové aspekty práce s dětmi.
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Mým záměrem je přinést téma genderu do prostředí sítě ústavních zařízení a do 

povědomí odborníků a odbornic pracujících s nezletilými, kteří jsou ohroženi rizikovým 

chováním. Metody sociální práce, které se v našich podmínkách uplatňují, se zatím 

nevyznačují genderovou citlivostí, a mnohé tak genderové předsudky a stereotypy dokonce 

upevňují a rozvíjejí. Jestliže jsou v teoretické i praktické oblasti sociální práce akcentovány 

kategorie jako je rasa, etnicita či ekonomický status (například studie rómských sociálně a 

ekonomicky znevýhodněných dětí), navrhují se metody a přístupy práce s těmito 

specifickými skupinami a je patrná snaha diferencovat dosud spíše univerzální koncepty 

sociální práce, pak kategorie genderu, která se dotýká bezpochyby všech osob bez 

výjimky, podle mého názoru nemůže být nadále přehlížena a vyčleňována z metodických 

postupů a z praktických opatření a programů pro děti a mládež. Tato diplomová práce by 

měla napomoci zefektivnění výchovných, vzdělávacích a (re)socializačních procesů, které 

jsou neoddělitelnou součástí práce v ústavních zařízeních, s ohledem na specifickou situaci 

dívek coby klientek těchto zařízení. 
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2. TEORETICKÁ ČÁST

V teoretické části diskutuji dvě tematické skupiny zdrojů - teoretický rámec zachycující 

fenomén kriminality a delikvence na jedné straně a o teoretické koncepty související 

s pojmem „gender“ na straně druhé. Mým cílem je objasnit problematiku delikvence 

v širším i užším možném způsobu nazírání a tuto oblast propojit s aspekty týkajícími se 

genderu. Přínos této práce je dán protknutím těchto dvou skupin zdrojů do výsledné 

výzkumné kategorie dívek, které se dopouštějí trestné činnosti. 

Nejprve tedy vyložím základní pojmový aparát vztahující se k delikvenci a 

kriminalitě. Sociální normy mají úzký vztah k sociálním deviacím, neboť jsou to právě 

normy, jejichž porušováním se pojem deviace obvykle vymezuje. Delikvence je pak 

v tomto smyslu vymezována jako specifický typ sociální deviace, neboť se týká 

porušování určitého druhu norem (v užším slova smyslu může tyto normy označit jako 

právní či zákonné, v širším slova smyslu se může jednat například i o normy etické, 

morální aj.).

Sociální deviace je jedním z termínů, který má silně negativní konotace, přestože je 

v literatuře vždy dodáváno, že deviantním může jedinec být jak v pozitivním smyslu (př. 

geniální vědkyně), tak ve smyslu negativním (př. drogově závislý člověk). Tíha této 

nálepky je nesporná a z tohoto důvodu v mém vlastním výkladu problematiky termín 

sociální deviace neužívám. Problematické je rovněž chápání delikvence jako určitého typu 

sociální deviace. Termín deviace implikuje představu biologické danosti, zatímco pojem 

„delikvence“ má zřejmý vztah ke společnosti a jejím normám. Nicméně i přes evokované 

významy těchto slov jsou deviace i delikvence sociálními konstrukty, a je tudíž možné je 

konstruovat jinak, méně příznakově, méně symptomaticky a s menšími stigmatizujícími 

efekty.

Koncept sociální prevence se vztahuje k předcházení porušování těchto norem. 

Obzvláště důležitý je pak vzhledem k tomu, že výzkumná část této práce je založena na 

případové studii zařízení, které svým působením náleží právě do oblasti sociální prevence, 

konkrétně do její sekundární či terciární úrovně. 

Z etiologických faktorů (tj. příčin delikvence) budou stát v centru mého zájmu ty, 

které jsou obvykle označovány jako sociální. Jsem přesvědčena, že biologické faktory jsou 

s těmito nerozlučně propojeny, prostupují jimi a nelze je nahlížet odděleně, ovšem 
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v literatuře většinou odděleně tematizovány jsou3. Moje zaměření na sociální faktory 

vyplývá z povahy činnosti, kterou v praxi vykonávám a ke které mám teoretické 

předpoklady, tj. zejména znalosti z oblasti sociologie a sociální práce. Předpokládám, že 

vzhledem k charakteru třetí fáze výzkumného šetření (tj. případová studie založená na 

rozhovorech s vybranými dívkami) se v subjektivních výpovědích daných respondentek 

přirozeně protnou obě dvě skupiny těchto faktorů a pro výzkumné závěry nebude 

relevantní analyzovat, do jaké míry jsou jejich motivy k porušování zákonných norem 

ovlivněny biologicky a do jaké míry sociálně.

Hlavními skupinami faktorů sociální povahy, které bývají českými i zahraničními 

autory a autorkami v tomto kontextu nejčastěji akcentovány, jsou „rodina“, „vrstevnická 

skupina“ a „širší sociální prostředí“. Tyto koncepty diskutuji v teoretické části, neboť patří 

mezi zásadní poznatky v oblasti delikvence nezletilých dětí. Nicméně ve výzkumné části 

se neomezuji na tyto tři hlavní kategorie faktorů, nýbrž dávám prostor dívkám samotným, 

aby interpretovaly příčiny svého rizikového jednání, bez ohledu na již stanovené kategorie. 

Důvodem je moje přesvědčení, že tyto koncepty jsou vymezeny příliš úzce a v praxi 

nemusejí korespondovat s představami těch, kterých se týkají. Mým cílem je konfrontace 

ustavených kategorií s pohledem samotných dívek, jejichž jednání je pomocí těchto skupin 

faktorů vysvětlováno. 

V rámci legislativního zakotvení tématu delikvence a kriminality nezletilých uvádím 

relevantní zdroje jak z hlediska klasifikace trestných činů, tak z hlediska fungování 

jednotlivých institucí v systému zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy. Detailněji 

poté charakterizuji konkrétní zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy, jeho 

strukturu a začlenění do širšího sytému institucí.

Druhá oblast teoretických východisek se týká pojmu gender, jenž je z hlediska 

teoretických východisek této práce velmi zásadní. Gender je navíc elementární dělicí linií 

sítě zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy. Podél genderové osy definují ústavy 

své zaměření buď pouze na dívky, nebo pouze na chlapce, nebo se vymezují jako 

koedukovaná zařízení. Problém vidím v dichotomním nazírání genderu ve smyslu buď 

dívek, nebo chlapců. Jiná pojetí genderové identity nejsou systémem reflektována. V rámci 

výzkumné části se pokusím tuto problematiku demonstrovat na případové studii 

konkrétního zařízení.

                                                
3 Více k této problematice viz kapitola Etiologické faktory kriminality a delikvence.



14

V závěrečných podkapitolách se zaměřuji na problém kriminality z perspektivy 

genderu. Představuji jak teoretické koncepty zaměřené na dívky jako pachatelky trestné 

činnosti, tak i výsledky aktuálních výzkumů v oblasti kriminality nezletilých dívek, které 

se vztahují k českému prostředí.

2.1 Sociální normy

Pro plné pochopení fenoménu delikvence a kriminality ze sociologické perspektivy je 

nezbytné začít výkladem související sociologické terminologie. S delikventním chováním 

úzce souvisejí sociální normy, a to ve vztahu k realitě jejich respektování či porušování. 

Podle stupně individuální závaznosti těchto norem (tj. reálné míry jejich respektování) pak 

někteří autoři a autorky vytvářejí klasifikace typů jednání jedinců v rámci společnosti, pro 

kterou jsou dané normy platné. Například podle Sochůrka (2001) lze rozlišit tři stupně 

společenské závažnosti chování, které se vyznačuje určitou intenzitou a rozsahem 

porušování sociálních norem platných v daném společenském kontextu:

1. Disociální chování, tj. nespolečenské, nepřiměřené chování, které však lze zvládnout 

běžnými výchovnými a pedagogickými postupy. Jedná se o kázeňské přestupky, 

neposlušnost, vzdorovitost, negativismus, lži a jiná drobná porušení sociálních 

norem. Často jsou to projevy charakteristické pro určitá vývojová období nebo jsou 

průvodním jevem jiného primárního postižení. Většinou mají přechodný ráz a mohou 

vymizet samy nebo za pomoci odborníků/-ic, nejčastěji formou ambulantní 

poradenské, nebo terapeutické péče. 

2. Asociální chování, které je v rozporu s většinovou společenskou morálkou vzhledem 

k nedostatečnému nebo dokonce chybějícímu sociálnímu cítění. Nositel/-ka 

takovéhoto jednání se již výrazně odlišuje od společenského průměru. Porušuje 

společenské normy, normy morálky dané společnosti, ale ještě nepřekračuje právní 

předpisy. Svým jednáním v důsledcích škodí většinou sám/-a sobě (alkoholismus, 

toxikomanie, demonstrativní sebepoškozování, záškoláctví, potulka). Náprava 

asociálního chování již vyžaduje speciálně pedagogický přístup, a to nejen v podobě 

poradenské, která se většinou míjí účinkem, ale především v podobě ústavní péče ve 

speciálních výchovných zařízeních. 

3. Antisociální chování zahrnuje veškeré protispolečenské jednání bez ohledu na věk, 

původ a intenzitu činu. Svými důsledky poškozuje společnost i jedince, ohrožuje 

nejvyšší hodnoty včetně lidského života. Nositel/-ka antisociálního jednání porušuje 
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zákony dané společnosti a jeho náprava je možná pouze prostřednictvím ústavní 

péče, ať již jsou to zařízení školská nebo věznice. Mezi projevy antisociálního 

jednání patří veškerá trestná činnost (krádeže, loupeže, vandalství, sexuální delikty), 

vystupňované násilí a agresivita. 

K uvedené klasifikaci se ovšem nepřiklání například Labáth (2001), který užívá 

souhrnné pojmenování dissociální chování pro široké spektrum jednání, které zahrnuje jak 

drobné přestupky (například porušování školního řádu, nepřiměřená vzdorovitost, 

nadměrná konfliktnost), tak i závažné projevy porušování společenských, etických a 

právních norem, v extrémních případech rovněž trestnou činnost. Jak sám autor přiznává, 

dissociální projevy chování jsou laickou veřejností označované velmi různorodě: 

problémová mládež, neposlušnost, nevychovanost, delikvence, kriminalita. Obory jako 

jsou právo a kriminologie preferují pojmy delikventní chování, delikvence, kriminalita. 

V sociologické literatuře se v souvislosti s chováním, které vybočuje z rámce 

společenských norem, užívá označení deviace či deviantní chování. 

Problém však podle mě nespočívá ani tak v terminologické nejednotnosti, jako spíše 

ve stigmatizujícím působení některých uvedených pojmů. Termíny jako jsou asociální či 

antisociální chování se opět vážou k sociálním normám, které jsou vytvářeny většinovou 

společností a na jejichž dodržování právě většinová společnost dohlíží4. Ne vždy je však 

chování, které je v souladu s normami dominantní společnosti, výhodné pro všechny 

společenské skupiny a subkultury. Odpor vůči zavedeným normám pak může být 

z hlediska majoritní společnosti interpretován jako „deviace“, „delikvence“, „asocialita“ či 

„antisocialita“, ovšem z pohledu minoritních skupin může být tento odpor pouze formou 

boje za vlastní práva, za uznání, za respekt uvnitř většinové společnosti apod. 

Mezi etiologické aspekty dissociálního chování řadí Labáth (2001): 1) Osobnost a 

schopnosti. Jde například o deprivační činitele, tzv. philobatický typ osobnosti (je pro něj 

typická zvýšená dráždivost, potřeba rizika, sklony k násilí a expanzi), mravní a morální 

vývoj, intelektovou úroveň jedince či schopnost adaptace jedince v prostředí (adaptabilita). 

2) Psychosociální vývin – úspěšný psychosociální vývin předpokládá zvládnutí všech 

vývojových krizí. 3) Rodinné prostředí – jeho podíl může být posuzovaný z různých 

hledisek: funkce rodiny, struktura, konstelace vztahů, komunikační vzorce, míra integrace, 

resp. dezintegrace rodinného systému, dále z hlediska výskytu patologických jevů v rodině, 

z hlediska převládajícího výchovného stylu a emocionálního klimatu. 4) Zneužití dítěte, 

                                                
4 V této souvislosti je potřeba podotknout, že v minulosti byla za asociální chování považována rovněž 
homosexualita, ale i jiné formy neheterosexuální orientace (srov. Foucault, 1999). 
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resp. nechtěné dítě. 5) Biologické faktory – souhrnně označují neurologické dysfunkce, 

lehkou mozkovou dysfunkci, poruchy učení a genetické vlivy. 6) Širší sociální prostředí a 

enviromentální vlivy. Jedná se o vliv subkultury, sousedské komunity, kamarádské party, 

tj. o tzv. sociální síť dítěte. Převládající životní styl a preferované hodnoty daného 

sociálního prostředí ovlivňují rodinnou jednotku jako celek, včetně dítěte. Významný je 

rovněž vliv školního prostředí. 7) Mezikulturní vztahy – problém nastává tehdy, pokud 

existuje napětí či rozpor mezi dominantní kulturou majoritní společnosti a subkulturou 

minority. Dissociální chování je tedy v pojetí autora polyetiologického charakteru a vzniká 

a rozvíjí se jejich spolupůsobením. 

Na uvedeném přehledu lze zřetelně demonstrovat, že jednotlivé skupiny faktorů se 

vzájemně prolínají, překrývají a neoddělitelně spolu souvisejí. Tato skutečnost je autorem 

zmiňována, nicméně již není explicitně reflektováno vzájemné prostupování kategorií jako 

„psychosociální vývin“ či „biologické faktory“ (tedy biologických faktorů) všemi ostatními 

(tedy sociálními faktory). Autor se zjevně nepřiklání k pojetí biologie coby sociálního 

konstruktu (Butler, 1990).

Konečně Němec (2004) hovoří o kategorii disociálního chování jako o zastřešující 

charakteristice pro antisociální a asociální jednání. Pro disociální poruchu chování je podle 

něj typická zřetelná nerovnováha mezi chováním jedince a společenskými normami. Tato 

nerovnováha bývá navíc často podporována problémy v interpersonálních vztazích, které 

jsou trvalejšího rázu. V rámci diagnostické kategorie disociality je možné rozlišovat jednak 

chování asociální, tj. nespolečenské, vyznačující se nerespektováním mravních norem 

společnosti, kdy se ovšem nejedná o úroveň ničení hodnot, a jednak chování antisociální, 

kdy již dochází k překračování právních norem. Antisociální chování nemůže být dáváno 

do souvislosti s těžkou mentální retardací, schizofrenií či maniodepresivitou (in Jedlička a 

kol., 1994). 

V autorově klasifikaci je opět zřejmý odkaz k normám a hodnotám většinové 

společnosti a implicitně přítomný je normativní charakter daných kategorií chování. Za 

problematické považuji autorovo upozornění, že za antisociální chování nemůžeme 

považovat chování, které je ovlivněno duševními onemocněními či mentálními handicapy 

jedince. Tento argument je založen na představě, že mentální retardace či schizofrenie 

(coby biologická zátěž) nemohou být důvodem k negativní stigmatizaci jedince sociální

nálepkou. Nicméně autor již nedomýšlí, že samotná diagnóza mentální retardace je 

založena na stupnici měření IQ, která není ničím jiným než sociálním konstruktem, stejně 

jako stupnice forem chování ve vztahu k sociálním normám většinové společnosti. V této 
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logice je tak nutné označit rovněž chování ovlivněné biologickými handicapy za 

antisociální. Tímto argumentem samozřejmě nechci ospravedlnit užívání podobných 

nálepek i ve vztahu k handicapovaným jedincům, nýbrž naopak upozornit na konsekvence 

plynoucí z užívání ustáleného terminologického aparátu, který je ve svém důsledku 

stigmatizující prakticky pro všechny členy a členky společnosti.

     

2.2 Sociální prevence

Za účelem zajištění co největší míry respektu k platným normám majoritní společnosti v ní 

funguje institut sociální prevence. Jde o mechanismus, jehož cílem je zabezpečovat respekt 

k sociálním normám, o kterých již bylo řečeno, že odrážejí zájmy a potřeby majoritní 

společnosti. Z tohoto důvodu má systém sociální prevence rovněž silně normativní 

charakter a je budován z perspektivy majority. Na prvním místě je v tomto kontextu 

potřeba si uvědomit, jakému chování a ve vztahu ke komu (ke kterým skupinám ve 

společnosti) má tento systém předcházet. Zájmy, které vedou ke zřizování sociálně-

preventivních institucí, totiž mohou odrážet zájmy mocenské. Proto je nutné je zveřejnit a 

následně podrobit kritické diskusi5. 

Obvykle rozlišujeme tři základní úrovně prevence: primární, sekundární a terciární 

(Večerka a kol., 1997). Primární prevence se soustředí nevyhraněně na celou populaci a jde 

jí o příčiny delikvence a kriminálního jednání. Nejvýznamnějším prostředkem primární 

prevence je výchova dětí v rodinách a ve školách. Do oblasti primární prevence patří 

například osvětové besedy a přednášky pro děti a mládež (tj. v období před vznikem 

problému). Sekundární prevence se již orientuje na konkrétní rizikové jedince a skupiny 

osob, u nichž je zvýšená pravděpodobnost, že se stanou pachateli nebo oběťmi trestné 

činnosti. Sekundární prevence může mít podobu jak poradenské, tak ústavní či výchovné 

péče a je doménou specializovaných odborníků a odbornic v oblasti etopedie, psychologie 

aj. Terciární prevence představuje soubor resocializačních a reintegračních opatření 

směřovaných k již kriminálně narušeným jedincům a k nefunkčnímu sociálnímu prostředí, 

ve kterém žijí. Jejich cílem je rekonstrukce nefunkčního sociálního prostředí (tamtéž).

Z hlediska uvedené klasifikace lze zařízení, které je objektem mé případové studie 

(diagnostický ústav), zařadit na pomezí mezi sekundárním a terciárním typem prevence. 

                                                
5 V empirické části této práce se zaměřuji na zájmy, které mohou stát v pozadí systému sociální prevence a 
mohou hrát roli při umisťování dětí do ústavní péče.
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Cílem práce v tomto zařízení je jak snaha předcházet kriminálnímu chování dětí, tak i 

cílené terapeuticko-resocializační působení na již delikventní jedince.

V oblasti prevence na sebe v praxi narážejí dvě koncepční linie, přestože by 

optimálně měly fungovat ve spojení a vzájemné kooperaci. Na jedné straně se setkáváme 

s názorem, že rodina je hlavní institucí, která má samoozdravující potenciál a je schopna 

zprostředkovat včasnou nápravu budoucího delikventa či delikventky, či prostě jen předejít 

umístění dítěte do ústavního zařízení. Zastánci/-kyně této teorie často vznášejí kritiky na 

zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy, neboť jsou přesvědčeni/-y, že jakákoli 

institucionalizace narušuje přirozené procesy a vztahy v rodině, které by při správně a 

vhodně aplikované odborné asistenci (poradenství, instruktáž) dokázaly zajistit dostačující 

prevenci sociálního vyloučení a rizikového chování dětí. 

Příkladem preference sanace rodiny v „terénu“ a nikoli v rámci ústavního zařízení je 

koncepce Rotreklové (2008). Na konferenci „Děti potřebují rodinu“ představila autorka 

svou koncepci prevence negativních situací v rodinách a odloučení dítěte od rodiny. Podle 

Rotreklové je třeba zabraňovat především zbytečnému umisťování dětí do ústavní péče. 

Vychází přitom z odhadů, že kolem 70 % umístěných dětí se v zařízeních pro výkon 

ústavní a ochranné výchovy ocitlo ze sociálních důvodů. V zájmu předcházení vytržení 

dítěte z rodiny je podle autorky nutné zejména: 1. vybudovat síť odborných pracovišť pro 

poskytování sociálních služeb v oblasti sanace rodiny (tj. ambulantních i terénních); 2. 

rozšiřovat sociálně-aktivizační služby pro rodiny a terénní asistenční služby; 3. sledovat 

účinnost pomoci a změny v rodině; 4. v případě zvažování podání návrhu k soudu na 

nařízení předběžného opatření či ústavní nebo ochranné výchovy činit taková rozhodnutí 

v týmu na základě analýzy sociální situace rodiny; zvážit, zda by nebylo vhodné jiné řešení 

– rozlišovat mezi tím, zda rodiče nejsou schopni o dítě pečovat, nebo zda nemají podmínky 

pro řádnou péči.  

Na straně druhé zaznívají názory, že ústavní systém péče má v oblasti sociální 

prevence zcela nezastupitelnou úlohu. Za pozornost na tomto místě stojí skutečnost, že 

Česká republika patří k zemím s nejdokonaleji propracovaným systémem ústavních 

zařízení, který v rámci svých možností a mantinelů skutečně funguje.

Oba uvedené proudy nestojí proti sobě. Rodina jako společenská instituce může jít (a 

mnohdy také jde) ruku v ruce s institucemi rezidenčního i ambulantního typu. Kromě toho 

k návrhům na odstranění ústavních zařízení je potřeba jedním dechem vznést otázku, kam 

umístíme oněch odhadovaných 70 % dětí, které by se podle názoru některých obhájců a 

obhájkyň „rodinného“ proudu, vůbec neměly ocitat v ústavní péči, když jejich jediným 
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problémem jsou sociální důvody? Pokud by se opravdu podařilo včasnou prevencí předejít 

umístění oněch 70 % dětí, kam umístíme zbývajících 30 %? Lapidárně řečeno, kdo bude 

oddělovat „hodné“ děti od „zlobivých“, když je naprosto běžnou praxí, že sociální 

problémy v rodině bývají provázány s výchovnými problémy dětí? V dostupných 

materiálech jsem se s klíčem na takové rozdělování nesetkala.

Jedním z návrhů, jak řešit situaci dětí, které se z nejrůznějších důvodů ocitly bez 

řádné péče zákonných zástupců, nebo se nenachází žádná osoba, kterou by soud shledal 

schopnou vykonávat péči o takové dítě, je zavedení systému profesionálních pěstounských 

rodin. Otázka rovných šancí pro všechny děti (tj. kdo bude mít zájem o dítě jiné než 

většinové etnické příslušnosti, barvy pleti, o dítě s mentálním či tělesným handicapem, dítě 

dopouštějící se trestné činnosti apod.) však bohužel není reflektována. Rovněž nejsou 

anticipovány možné důsledky přijetí „cizího dítěte“ pro vlastní děti manželského páru 

vykonávajícího pěstounskou funkci. Navíc dosud nebyla zodpovězena otázka, zda je 

legitimní vystavit dítě střídání několika rodinných prostředí.

Kroky, které by podle Rotreklové (2008) měly být učiněny za účelem zefektivnění 

sociální prevence, jsou dle mého názoru legitimní a lze s nimi souhlasit. Ovšem 

s přihlédnutím k tomu, jak velký počet dětí je ročně umisťován do ústavních zařízení, se 

v tuto chvíli jeví spíše jako utopická vize představa, že veškerá ozdravná síla spočívá 

v rodině za asistence proškolených odborníků a odbornic. Nakonec je potřeba vzít v úvahu 

také skutečnost, že rodina jako instituce za dobu své existence prošla obrovskými 

změnami. Vyhnula bych se termínům jako krize rodiny či rozpad tradiční rodiny. Spíše 

z mého pohledu dochází k flexibilním změnám rodiny v souladu se změnami ve 

společnosti jako celku. Je potřeba zvážit, zda má být naší primární snahou sanace rodiny (v 

tradiční podobě), když ta již mezitím pozbyla některé své původní funkce a doznala změn 

kvalitativního rázu, a to i za cenu, že se k oné „rehabilitaci rodiny“ budou muset povolat a 

zaškolit řádově tisíce nových pracovníků/-ic ze sociální, zdravotní či pedagogické oblasti, 

nebo se spíše máme snažit nalézat jiné formy sociální prevence, které by se poněkud 

vzdálily od myšlenky vzkříšení rodiny jako samoozdravné instituce, a pokoušely by se 

hledat nové možnosti, které by sice nevylučovaly rodinu, ale zároveň na ni ani přímo 

nespoléhaly.
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2.3 Sociální deviace 

Termín sociální deviace označuje „porušení nebo podstatnou odchylku od některé sociální 

normy chování nebo od skupiny norem; nerespektování požadavků, které na individuum 

nebo skupinu klade určitá norma nebo skupina norem“ (Vodáková, 1994: 53). Deviaci 

jakožto odchylku od společenské normy můžeme chápat ve smyslu negativním i 

pozitivním, tedy například jako společensky unikátní, obdivuhodné chování určitého 

jedince, ale i jako chování nekonformní, které společnost postihuje tresty a sankcemi. 

V souvislosti se sociálními deviacemi můžeme hovořit o deviacích primárních a 

sekundárních. Původcem tohoto rozlišení je Lemert (1972), který primární deviaci jedince 

chápe jako porušení normy, jež je vedeno vlastním vědomým a cíleným úmyslem jedince, 

kdežto deviace sekundární vychází z konceptu etiketizace. Zjednodušeně řečeno, člověk se 

stává deviantem pod tíhou, resp. v důsledku nálepky, která je mu okolní společností 

přidělena. Jde například o situace, kdy po jednorázovém aktu, který byl v rozporu se 

společenskými normami, lokální komunita označí jedince jako „kriminálníka“ a ten se 

v nově se nabízející identitě shlédne, takže v deviantním chování pokračuje nadále. 

Hovoříme pak o rozvoji sekundární deviantní kariéry. Při hodnocení důsledků sekundární 

deviace již ovšem málokdy přihlížíme k tomu, co stálo na jejím počátku (tedy označení 

jedince určitou sociální skupinou). Tlaku společenských „nálepek“ jsou velmi výrazně 

vystaveni právě mladí lidé, kteří jsou předmětem této práce6. 

Překvapující na autorově argumentu je nereflektování etiketizačního efektu deviací 

již na prvotní úrovni. Jedinec se v každém případě stává deviantním, pokud ho takto 

pojmenujeme (označíme), i pokud by do té doby ani v době následující po tomto aktu 

žádné chování odchylující se od většinových norem nespáchal. Roli zde hraje funkce 

jazyka jako konstruktéra významů a vlivného mocenského nástroje (např. Barker a 

Galasinski, 2001). 

2.4 Kriminalita a delikvence nezletilých

Pojem delikvence pochází z latinského slova delinquere, což znamená chybovat, provinit 

se. Podle Geista jde o chování, které je v rozporu s uznávanými sociálními normami 

příslušného sociálního útvaru, a je považováno buď za nezákonné, nebo za asociální, 

                                                
6 Například Hebdige (1979) upozorňuje na skutečnost, že z perspektivy dominantní společnosti v Anglii v 70. 
letech se jako sociálně deviantní jevila i punková subkultura, kterou autor vnímá jako legitimní způsob 
revolty proti socioekonomickým podmínkám, v nichž mladí lidé žili.
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sociálně patologické či nemorální (Geist, 1992). Delikventní chování může, avšak nemusí 

být spojeno s právními následky. Podle Novotného (2006) se pojem delikvence používá 

spíše v případech méně závažného proviňování, zatímco pojem kriminalita označuje 

závažnější proviňování (trestné činy). Žukov a Vevera (2001) definují kriminalitu jako 

„souhrn veškeré trestné činnosti spáchané na daném území za určitou dobu“ (s. 86). 

Matoušek a Kroftová (2003) charakterizují fenomén delikvence jako typ jednání, který 

porušuje sociální normy chráněné právními předpisy včetně přestupků. Ve stejném smyslu 

se užívá výraz delikventní chování. 

Shoemaker (1996) pojímá delikvenci jako způsoby chování, které jsou v rozporu 

s kolektivními praktikami a etickými standardy určité (dominantní) sociální skupiny. Tyto 

způsoby chování se odchylují od sociálních norem a v užším pojetí porušují zákonné 

normy. Tzv. juvenilní delikvence zahrnuje nejen kriminální činnost obecně, ale rovněž 

takové jednání, které je nepřípustné pouze pro mladé lidi, jako např. útěky z domova nebo 

záškoláctví. Renzetti a Curran (2005) tyto způsoby chování označují jako statutové delikty 

a zahrnují do této kategorie kromě již zmíněných útěků z domova a školních absencí 

rovněž neposlušnost, „mravní zkaženost“ nebo chování vyžadující „zvláštní dohled“ 

(juvenile in need of supervision; s. 345). Autorská dvojice dále uvádí, že ze statutových 

deliktů, tedy takových způsobů chování, u nichž se nejedná o porušení zákona, pokud se 

jich dopustí dospělý, jsou častěji obviňovány dívky než chlapci. 

Je zjevné, že autoři a autorky zabývající se delikventním chováním nezletilých, 

nejsou jednotní v definicích delikventního chování. Někteří jej pojímají v užším smyslu 

slova, tj. v rovině porušování výlučně zákonných norem, jiní jej chápou jako porušování 

sociálních norem obecně, tedy jako sociálně patologické či rizikové chování7. 

Novotný (2006) v souvislosti s delikventním chováním schematicky zachycuje 

závislost významného proviňování na tzv. proviňování bezvýznamném, a to formou 

pyramidy proviňování. „Čím širší a mocnější je pyramidální základna zdánlivě 

bezvýznamného, tolerovaného a netrestného proviňování, tím závažnější delikvenci a 

nakonec i zločiny nalezneme posléze také na špičce této neblahé pyramidy“ (s. 4). 

Zjednodušeně řečeno, pokud se dítě v raném dětství naučí děkovat, prosit, zdravit, 

omlouvat se, vyjadřovat vděk, pokoru, soucit a empatii, pravděpodobně pak v období 

                                                
7 Pro maximálně komplexní zjištění v empirické části v rámci obsahové analýzy spisové dokumentace 
zjišťuji jak počet delikventů a delikventek v užším smyslu slova, tak i podíl dětí dopouštějících se delikventní 
činnosti v širším pojetí, tj. ve smyslu rizikového chování. V třetí fázi výzkumu je podmínkou výběru 
respondentky porušení zákonné normy chování (tj. delikventní chování v užším smyslu slova), nicméně i u 
těchto dívek lze identifikovat další typy rizikového chování, které lze klasifikovat jako delikventní v širším 
pojetí.
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adolescence a potažmo dospělosti nebude vykazovat delikventní chování (podvody, 

loupeže, krádeže, vraždy). 

2.4.1 Etiologické faktory kriminality a delikvence

Delikventní chování je v klasických sociologických textech tematizováno jako sociálně-

patologický jev, který má složitou etiologii. V odborných textech se více či méně 

explicitně objevuje dělení na faktory, které mají delikventní projevy podmiňovat na úrovni 

biologické, a na druhé straně faktory, které mají přispívat k rozvoji delikventního chování 

jedince na úrovni sociální. První skupina faktorů je obvykle spojována se zvýšenou 

agresivitou a intolerancí, které jsou podmíněny tzv. vnitřním prostředím organismu. Byl 

popsán vliv hormonu testosteronu na úroveň agresivity jedince. Na tomto předpokladu jsou 

založeny například kriminologické studie porovnávající agresivitu chlapců a dívek. 

Renzetti a Curran (2005) ovšem podotýkají, že důkazy o vztahu mezi hormonem 

testosteronem a agresí pocházejí primárně ze studií prováděných na zvířatech (krysy, myši, 

a to bez ohledu na pohlaví těchto zvířat). Autorská dvojice upozorňuje, že při interpretaci 

výsledků těchto studií musíme být opatrní: Jednak se vyskytuje mnoho odlišností 

v chování u různých druhů zvířat, za druhé, hladina testosteronu u mužů i žen výrazně 

kolísá i během dne a za třetí, testosteron je pouze jednou z chemických sloučenin 

v lidském těle, které ve vzájemné interakci ovlivňují naše chování. 

V tomto kontextu je nutné podotknout, že přestože jsou tyto faktory tradičně 

popisovány odděleně od faktorů tzv. sociální povahy, mají k nim přímý vztah, jenž funguje 

na úrovni vzájemného podmiňovaní. Není tak možné studovat vliv hormonální hladiny či 

agresivního potenciálu jedince na rozvoj jeho rizikového chování bez současného 

odkazování se na aspekty vycházející ze sociálního prostředí. Mým záměrem je popsat 

studovaný jev jako společenský fenomén, jenž je multifaktoriálně podmíněn, a zejména se 

soustředit na vliv genderu jako sociální kategorie. 

Navíc, o míře významu jedné nebo druhé skupiny faktorů lze vést diskuse, které 

souvisejí s odvěkým filosofickým problémem „příroda“ vs. „kultura“. Tato dvojice slov 

tvoří jednu z mnoha tzv. binárních opozic, které se vyznačují vzájemným vztahem 

nadřazenosti (kultura) a podřízenosti (příroda)8. Za koncepty s podobně binárním vztahem 

                                                
8 Bourdieu (2000) mluví v tomto smyslu o homologických opozicích; Fausto-Sterling (2000) hovoří o 
„dualismu“ (s. 21). Rovněž Harding (1990) poukazuje na tendenci západního světa vnímat a myslet ve dvou 
dichotomních kategoriích (protikladech), které jsou stereotypně přiřazovány k mužskému či ženskému 
principu. Autorka tento systém nazývá genderovým symbolismem a argumentuje, že všechny historicky 
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je v tomto smyslu možno považovat rovněž „pohlaví“ a „gender“. Například Foucault

(1994, in Butler, 2003) v této souvislosti mluví o lidském těle jako o určitém povrchu pro 

záznam vnějších událostí. Podle něj tak tělo musí existovat dříve než tento zápis a musí jít 

o stabilní tělo, které se této destrukci podrobuje. Pohlavně-genderový dualismus však 

podle Fausto-Sterling (2000) omezuje feministické analýzy: gender postaven takto 

dichotomně nutně vylučuje biologii. Proto se některé feministky pokusily vytvořit 

nedualistickou koncepci těla. Foucaultovu teorii tak zpochybňuje například Butler (2003) 

ve svém konceptu performativity. Naše činy, gesta a touhy podle autorky vytvářejí efekt 

vnitřního jádra, ale vytvářejí ho na povrchu těla. Tyto činy jsou performativní – tj. podstata 

(identita), kterou chtějí vyjádřit, je produktem, který vznikl a je udržovaný tělesnými znaky 

a jinými diskursivními prostředky. Vytváří se tak iluze vnitřního organizovaného jádra a 

tato iluze je diskursivně udržována za účelem regulace sexuality. Tělo jako systém tak 

neustále vytváří a je vytvářeno sociálními významy. Myšlenku, že i naše pohlaví je 

sociálně konstruované, rozvíjí rovněž Fausto-Sterling (2000).

Konkrétní binaritu příroda/kultura se pokusil dekonstruovat Eagelton (2001). Autor 

argumentuje, že přestože je obvyklé vnímat termíny „příroda“ a „kultura“ za protipóly, 

přičemž přírodu jako odvozenou od kultury, kultura je z etymologického hlediska 

konceptem odvozeným z přírody (jedním z jejích původních významů je totiž rolnictví, 

tedy péče o přírodní růst). V tomto světle se stává snaha o dekonstrukci binarity 

příroda/kultura irelevantní, neboť pojem kultura je již sám o sobě dekonstrukcí, když 

implikuje existenci přírody (surového materiálu) mimo nás, ale má i rozměr 

konstruktivistický (opracování tohoto materiálu). V současném stupni vědění tedy můžeme 

rozlišení příroda/kultura odmítnout jako falešnou dichotomii. 

Stranou těchto filosoficko-politických argumentů předpokládám, že vlastní 

interpretace oslovených dívek nám poskytnou materiál, který odráží obě skupiny faktorů, 

aniž bychom je museli oddělovat či rozhodovat, zda jsou některé z nich významnější než 

jiné, resp. zda existují dříve či později než ty druhé. 

Nicméně, řada autorů a autorek zabývajících se podmínkami vzniku delikventního 

chování z rozlišování mezi biologickými a sociálními faktory do značné míry vychází. 

Například Novotný (2006) uvádí, že teorie o dědičné (genetické) zatíženosti zločinců a o 

tzv. rozeném zločinci již v dnešní době neobstojí, neboť genetické deformace jsou 

                                                                                                                                                   
proměnné vlastnosti byly roztříděné do dvou kategorií: kultura a příroda, duch a tělo apod. Problematickým 
aspektem těchto dvojic je hierarchický vztah, který jednu z kategorií nadřazuje (muži, veřejná sféra, kultura) 
a druhá je konstruována podřadně (ženy, soukromá sféra, příroda). Tato hierarchie je podle autorky 
výsledkem hegemonních praktik mocenských institucí.
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v poměru se současnou realitou zahlcenou nejrůznějšími osobnostními a charakterovými 

deformacemi v podstatě vzácné. Sociální původ však podle autora přesto hraje důležitou 

roli například ve stylu delikvence a jejím zaměření. Například vyšší vzdělání a inteligence 

pachatele implikují větší vynalézavost a omezování rizika, a tudíž vedou i k vyšší 

efektivitě delikventního chování (s. 15, generické maskulinum je původní). Autor tak 

usuzuje, že kromě individuálních dispozic jedinců usnadňují vznik delikventního chování 

rovněž významné vnější okolnosti z kulturní, politické a sociální sféry života.

Rovněž Němec upozorňuje na skutečnost, že kriminální chování nezletilých nelze 

redukovat na psychický vývoj a osobnostní charakteristiky jedince, nýbrž existuje řada 

dalších faktorů, které podmiňují spáchání trestného činu daným jedincem. Ten může být 

ovlivněn situačně, může k němu dojít náhodně, nebo za ním může stát silný vliv sociálního 

prostředí. Podle autora mají v genezi delikventního chování u dětí rozhodující vliv faktory 

sociální povahy, faktory biologické ovšem nelze vylučovat (in Jedlička a kol., 2004).

Faktory tzv. sociální povahy podrobně mapují například Matoušek a Kroftová (2003) 

nebo Blatný et al. (2005). Nejvýznamnější tři sociální útvary, na jejichž determinačním 

vlivu pro rozvoj delikventního chování u nezletilých dětí se shodují oba kolektivy autorů a 

autorek, jsou rodina, vrstevnická skupina (parta) a širší sociální prostředí. Přesto Matoušek 

na jiném místě neopomíná zmínit, že delikvence má i svůj dědičný aspekt. Prokazují to 

podle něj studie založené na srovnávání jednovaječných a dvojvaječných dvojčat a rovněž 

některé studie adoptovaných dětí, u nichž se porovnávalo procento výskytu trestné činnosti 

u biologických otců s procentem výskytu trestné činnosti u otců adoptivních (Matoušek et 

al., 1996).  Jsem poněkud skeptická ohledně hodnověrnosti zmíněných studií. Předně je 

možné namítnout, že význam biologických faktorů opět nelze vyhodnocovat, aniž bychom 

přihlédli k míře vlivu sociálního prostředí studovaných mužů. Tedy ani skutečnost, že 

dvojčata mají identický genetický kód, nám nezaručuje stejné podmínky u všech 

studovaných osob, neboť ty jsou formovány i jinými aspekty než popisuje Matoušek et al., 

a všechny tyto aspekty jsou vzájemně propojené (jakákoli jiná varianta je abstrakcí a 

přílišnou simplifikací problematiky). Navíc z genderového hlediska je možné se dotazovat, 

proč nebyly do studie zahrnuty ženy, když záměrné explicitní zaměření na muže autor ve 

své stati neuvádí.
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2.4.1.1 Rodina

Jak již bylo naznačeno, autoři a autorky zabývající se dětmi ohroženými rizikovým 

chováním se shodují v identifikaci několika hlavních oblastí etiologických faktorů 

sociálního charakteru, které jsou považovány za klíčové v rozvoji rizikového chování 

jedince. Prakticky veškerá odborná pojednání v této souvislosti tematizují význam rodiny, 

vrstevnické skupiny a širšího sociálního prostředí.

Rodina bývá klasickými sociologickými texty vymezována jako malá primární 

sociální skupina, která se vyznačuje úzkými intimními vazbami mezi jejími členy a 

členkami. Z hlediska společenského plní instituce rodiny tyto základní funkce: 1. 

socializační (výchovnou); 2. citovou (emocionální); 3. vzdělávací (edukační); 

4. ekonomickou (hospodářskou); 5. biologickou (reprodukční). Například Dunovský 

(1999) rozlišuje v tomto kontextu čtyři typy rodin, které vymezuje podle toho, zda se jim 

nedaří naplňovat některé z jejich funkcí: 1. Funkční rodina (naplňuje více méně úspěšně 

všechny své funkce); 2. problémová rodina (vyskytují se závažnější poruchy některých 

nebo všech funkcí, které však vážněji neohrožují rodinný systém či vývoj dítěte; rodina je 

obvykle schopna tyto problémy vlastními silami řešit); 3. dysfunkční rodina (vyskytují se 

vážné poruchy některých nebo všech funkcí rodiny, které bezprostředně ohrožují nebo 

poškozují rodinu jako celek a zvláště vývoj dítěte; tyto problémy již rodina není schopna 

zvládnout sama, a proto je nutno přistoupit k opatřením zvenčí – tzv. sanace rodiny); 

4. afunkční rodina (poruchy jsou tak velkého rázu, že rodina přestává plnit svůj základní 

úkol a dítěti závažným způsobem škodí nebo je dokonce ohrožuje v samotné existenci; 

jediným řešením je odebrání dítěte z takové rodiny).

Rozpad a nefunkčnost rodiny spojuje Novotný (2006) s rozmachem feministického 

hnutí. „Ženy už sice konečně dosáhly toho, co chtěly, ale… začaly často zanedbávat 

přirozeně jim dané ženské životní cíle a role. Ženy přesvědčivě uspívající v mužských 

rolích jen s velkými obtížemi nalézají adekvátní či stabilní životní partnery, takže mnohdy 

nenaplní svůj ženský osud“ (s. 31). Zmatení mužských a ženských rolí podle autora vede 

k destabilizaci rodiny a přináší chaos při výchově dětí. Rozvrat rodiny autor přímo spojuje 

s okamžikem, kdy ženy dosáhly své finanční, sociální a hodnotové nezávislosti na mužích 

(tj. někdy v 60. letech 20. století). Novotný dále píše, že v důsledku zmatení mužských a 

ženských rolí si chlapci neosvojují některé typicky mužské vlastnosti (cílevědomost, 

ctižádost, autoritativnost). Hovoří doslova o „deformovaných emancipačních 

předobrazech“ (s. 32), které vzdalují dívky nejpřirozenějším ženským úlohám a ženským 
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životním cílům. Dívkám tak chybí mateřskost, snivost, submisivnost, schopnost 

sebeobětování aj. 

V argumentu citovaného autora zaznívá hned několik stereotypů, proti nimž je 

možné z feministické perspektivy vznést kritiku. Pojmy jako „ženské úlohy“ a „ženské 

životní cíle“ odkazují k čemusi biologicky danému, nevyhnutelnému, společnému všem 

osobám sdílejícím podobné (biologické) atributy – tedy ženám. Novotný (2006) tak

vychází z esencialistického pojetí mužských a rolí a s tím souvisejících mužských a 

ženských charakteristických vlastností. Z hlediska tzv. genderových optických skel9

můžeme v argumentech autora identifikovat jak genderovou polarizaci10, tak i 

androcentrismus11 a biologický esencialismus12. Novotného názory ve světle současného 

stupně vědění nemohou obstát. Ad absurdum autor svůj argument dovádí tehdy, když tvrdí, 

že narušením přirozených a nezpochybnitelných rolí dochází k rozvratu rodinného 

společenství, a tudíž i zvýšenému výskytu delikventního chování u nezletilých. Vliv 

individuálních performance genderových identit, které jsou v rozporu s tradičním pojetím 

maskulinity a femininity (resp. vliv emancipačního hnutí žen na rozpad rodiny a na rozvoj 

rizikového chování dítěte) však nelze podepřít žádným přesvědčivým argumentem. Autor 

neodkazuje na žádnou výzkumnou studii, která by jeho tvrzení podporovala. Na tomto 

místě je potřeba uvést, že Renzetti a Curran (2005) tematizují rovněž mužské formy 

emancipace, v jejichž rámci je tzv. žensky orientovaný proud výslovně profeministický: 

jeho zastánci pociťují, že například tradiční pojetí maskulinity mužům škodí a že je nutno 

rekonstruovat gender a genderové vztahy ve společnosti a redukovat sexistické jednání 

mužů vůči ženám.

Jiný názor prezentuje Matoušek a kol. (2003) - změny v rodinném chování lidí 

v západních společnostech, ke kterému v průběhu 20. století dochází, nejsou projevem 

úpadku, jak tento fenomén interpretují někteří autoři/-rky. Rodina je společenskou 

institucí, která je ovlivněna převládajícími hodnotami v dané společnosti, těmto vlivům 

podléhá a je jimi tvarována. Proto podle Matouška a kol. neexistuje způsob, jakým 

„navrátit staré zlaté časy soudržných rodin“ (s. 183), které měly více dětí, staraly se o své 

                                                
9 Jde o určité skryté předpoklady v rámci kultury dané společnosti, které se týkají toho, jak by měli členové a 
členky této společnosti vypadat, jednat atd. (Bem, 1993).
10 Předpoklad, že muži a ženy jsou odlišní ,a z těchto odlišností je učiněn ústřední princip společenského 
uspořádání (tzv.vnucená či falešná dichotomie).
11 Předpoklad, že muži jsou ženám nadřazeni; muži a jejich prožívání světa je standardem, ženy jsou 
poměřovány mužskými měřítky.
12 Přesvědčení, že první dva předpoklady (tj. genderová polarizace a androcentrismus) jsou nutným 
důsledkem biologických rozdílů mezi pohlavími, jako takové jsou dané a neměnné a nerovné uspořádání je 
jimi legitimizováno.
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nemocné a přestárlé apod. Současnou rodinu nelze porovnávat s ideálem rodiny 

v 18. století. Rodina však přesto zůstává základní jednotkou všech lidských společností. 

Kulturní varianty rodiny se liší pouze v tom, kolik generací žije pospolu, jak jsou 

vymezeny role rodičů apod. 

Janský (2004) považuje za významnou determinantu rozvoje delikventního chování u 

dětí charakter vazby mezi matkou a dítětem. „Vazba je charakterizována tzv. 

´připoutáním´, tedy projevující se tendencí dítěte vyhledávat blízkost osoby, která o něj 

pečuje… Vazba má charakter vztahu, podmíněného ´senzitivní reaktivitou matky dítěte´. 

Matka musí být pro dítě fyzicky i psychologicky dostupná a citlivě reagovat na jeho 

potřeby“ (s. 36-37). Pozoruhodné je, že autor zcela opomíjí roli otce pro zdárný rozvoj 

osobnosti dítěte. Navíc hovoří o předpokladu senzitivní reaktivity matky dítěte, což 

implikuje mateřskou biologickou danost (přirozenost) v přístupu a v jakési reaktivní 

pohotovosti matky ve vztahu k dítěti, která je vyhrazena právě jen ženám a kterou muži 

nedisponují. Autor tak předkládá esencialistické názory a ve svých argumentech prokazuje 

genderovou slepotu. Muži v roli otců jsou v tomto pojetí zneviditelňováni - jde tedy o 

jeden z argumentů, které přispívají k absenci otců v rodičovském diskursu.

Rodina je důležitým konceptem této diplomové práce. Mé pojetí instituce rodiny 

vychází ze systemického přístupu (Satirová, 1994), který chápe rodinu jako organickou 

funkční jednotku, v níž jsou všechny části celku, tj. všichni rodinní příslušníci a 

příslušnice, včetně již zesnulých, nevlastních, polorodých aj., nerozlučně propojeny a 

fungují dohromady jako jednota. Dítě s rizikovým chováním v tomto pojetí nelze chápat 

jako izolovanou entitu, u níž se vyskytl problém (definován ve smyslu osobního problému 

dítěte), nýbrž jako problémovou situaci celé rodiny, resp. jako sociální problém týkající se 

širší komunity a potažmo celé společnosti. Jedině v případě vtažení všech účastných stran 

do řešení problémové situace s dítětem je dle mého názoru možné eliminovat rizikové 

chování u dětí přicházejících do institucionální péče.

Když někteří současní autoři a autorky hovoří o krizi rodiny, ke které podle nich 

v posledních letech dochází, mají tím vesměs na mysli rodinu v tradičně chápaném pojetí. 

To je charakterizováno dichotomně nastavenými rolemi obou rodičů, kteří v souladu 

s tradičním chápáním maskulinity a femininity naplňují úlohu pečovatelky a vychovatelky 

na jedné straně a živitele či chlebodárce na straně druhé (Valdrová, 2001). Tento model byl 

již do značné míry překonán nejen v důsledku ženské emancipace, ale rovněž vlivem 

artikulace práva na uznání ze strany dalších osob, jež se vymezují pomocí kategorií 

genderu a sexuality (gayové, lesby, bisexuálové, transgenderové…). Roste počet 
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kohabitací, tj. nesezdaných párů, ale rovněž lidí žijících způsobem „single“; dále počet 

smíšených rodin, kde spolu dohromady žijí děti z předchozích svazků rodičů a jejich 

společné děti. Na tyto dynamické změny, kterými instituce rodiny prochází, musí reagovat 

nejen sociologové a socioložky rodiny, ale v neposlední řadě také zařízení pracující 

s dětmi. Individuální genealogii rodiny je nutné zohledňovat v každém dílčím aspektu 

institucionální péče. Koncept individualizace13 by se tak měl odrazit na způsobu práce ve 

speciálně pedagogických zařízeních. Aktivity a výchovné plány je nutné maximálně 

atomizovat, strukturovat a individualizovat, tak aby odpovídaly jedinečné životní realitě 

toho kterého dítěte. 

V souvislosti s dynamickými změnami, které prodělává instituce rodiny, se někteří 

autoři a autorky pokoušejí popsat význam (ne)úplnosti rodin pro formování osobnosti 

dítěte. Minárik a Stiffel (1986) rozlišují v tomto kontextu čtyři typy rodin: 1. Úplná rodina 

je charakterizována tím, že se na výchovném procesu podílejí oba rodiče. Úplnost rodiny 

však sama o sobě nezaručuje kvalitní výchovu, naopak se za určitých podmínek může stát 

příčinou delikventního chování. 2. Úplnou rodinu neuspořádanou nebo rozvrácenou 

charakterizuje narušený vztah mezi jejími členy, který je neustále přítomný. I v těchto 

rodinách můžeme identifikovat tytéž podmínky, které mohou být potenciálním zdrojem či 

spouštěčem delikventního chování. Rozdíl je v tom, že rozvoj delikvence u dětí je 

v případě tohoto typu rodin častější.  3. Neúplná rodina je taková, kde se na výchově podílí 

pouze jeden z rodičů. Může vzniknout buď přirozeně (tedy úmrtím rodiče), nebo 

rozvodem, případně tehdy, pokud nebylo uzavřeno manželství mezi partnery. Kromě výše 

uvedených činitelů se v těchto rodinách mohou zvýšeně projevit následující rizikové 

aspekty: ekonomická situace rodiny; kvalita sociální kontroly dětí rodiči; psychická zátěž 

dětí (frustrace plynoucí z porovnávání s ekonomickou úrovní jiných rodin) aj. 

4. Kriminální rodinu považují autoři za typ uspořádání, v němž si dítě nejsnadněji osvojuje 

nežádoucí vzorce chování, přičemž se může jednat jak o neúplnou, tak o úplnou rodinu. 

Autoři ovšem upozorňují, že ne každý člen/-ka takové rodiny se nutně stává delikventem/-

kou. V úvahu musíme vzít řadu dalších faktorů, vlivy nejrůznějších sociálních jevů, 

institucí a hodnot, jimž je osobnost jedince vystavena. Není možné opomenout ani roli 

sebevýchovy (in Galbavý, 2006). Z kategorizace uvedených autorů však ve skutečnosti 

nevyplývá žádný závěr, který by popisoval význam úplnosti/neúplnosti rodiny ve vztahu 

                                                
13 V pojetí autorky je chápána jako důraz na individuální aspekty sociální (vč. rodinné) anamnézy 
konkrétního dítěte, snaha o projekci těchto specifik do tzv. individuálního výukového či výchovného plánu 
dítěte a koncipování případu s přihlédnutím ke všem individuálním charakteristikám (vč. genderu).
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k rozvoji rizikového chování. Spíše se autorská dvojice vždy odvolává ke skutečnosti, zda 

je daná rodina výchovně problematická (v terminologii autorů zejména rodina kriminální, 

což má mimo jiné silně negativní stigmatizující konotace), což ale nemusí souviset s její 

úplností či neúplností. Autoři navíc nevysvětlují, zda do tzv. úplných rodin počítají pouze 

ty, které jsou založeny na příbuzenských vazbách mezi jedinci, resp. jestli se musí jednat o 

vztahy s rozdílem pouze jedné generace (tj. otázka prarodičů v roli osob pečujících o děti).

K vlivu tzv. neúplné rodiny na rizikové chování dítěte se kriticky vyjadřuje například 

Hašková (2002): 

České i zahraniční statistiky se shodují na tom, že děti z neúplných rodin mají častější výchovné 

problémy než děti, které žijí s oběma rodiči. Tento jev však nemá jednoznačné vysvětlení: Zatímco 

někteří badatelé/-ky přičítají zvýšený podíl mladých delikventů v neúplných rodinách na konto 

absence otcovy autority v rodině, jiní/-é tvrdí, že rozhodující vliv na problémy s výchovou má 

nestabilita výchovného prostředí, způsobená buď častým střídáním partnerů matky a/nebo 

chudobou. Není tedy pravda, že děti vychovávané bez otce mají horší chování a prospěch, ale platí, 

že chudé děti mají horší chování a prospěch. Děti vyrůstající bez otce se ovšem častěji stávají dětmi 

chudými (s. 15).    

  

Vliv rodiny na rizikové chování dětí podrobněji rozpracovali Snyder a Patterson 

(1987). „Rodinu“ pro tyto účely operacionalizovali do několika dílčích dimenzí rodinného 

života. Vycházeli z výzkumného vzorku rodin, v jejichž rámci se u dětí již vyskytlo 

chování vykazující charakteristiky delikvence. Autoři se zaměřili na následující oblasti: 

1. Vliv rodinného prostředí – ukazuje se, že rodinné prostředí dětí, které se dopouštějí 

trestné činnosti, je chladné, s minimem rodičovského zájmu o děti. 2. Vnitřní disciplína 

rodiny – v rodinách delikventně se chovajících adolescentů se rodiče méně starají o 

vytvoření zábran v asociálním chování svých dětí, nebo je jejich výchovný styl 

nekonzistentní (jsou uplatňovány jiné výchovné postupy pro tytéž přestupky dle 

momentální situace). 3. Kvalita rodičovského dohledu, kterým se rozumí míra 

informovanosti rodičů o tom, co dělá dítě ve svém volném čase, s kým se stýká, kde se 

zdržuje, v kolik hodin se vrací, v jakém stavu apod. Z výzkumu autorské dvojice vyplývá, 

že čím hůře monitorují rodiče způsob trávení volného času dítětem, tím větší je 

pravděpodobnost vzniku delikventního chování nezletilého dítěte. 4. Způsob řešení 

konfliktů v rodině – v rodinách, kde je mnoho otevřených konfliktů mezi rodiči, mají děti 

větší sklon ke kriminálnímu chování. Rovněž konflikty dítěte se sourozenci implikují větší 

riziko delikvence.
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Dalšími rizikovými faktory, které mohou podmiňovat vznik rizikového jednání u 

dětí, jsou podle Matouška a Kroftové (2003): nepřítomnost rodičovské postavy v rodině 

(nejčastěji je jí otec), sociální nepřizpůsobivost či sklony k sociálně patologickému jednání 

rodiče nebo obou rodičů a způsoby rodinné interakce14.

Vztahem mezi rodinnou strukturou a závažností a frekvencí páchání provinění 

mladistvými pachateli a pachatelkami se ve své výzkumné studii zabývali i Murry a 

kol. (2006). Autorský kolektiv se odkazuje na dřívější studie rodinného prostředí 

mladistvých delikventů a delikventek, kdy byla obvykle dávána do souvislosti dysfunkce 

rodiny s budoucí kariérou delikventů/-ek. Populární byl pojem rozvrácená rodina (broken 

home), tedy takové uspořádání, kdy v domácnosti je pouze jeden z rodičů, nebo jakýkoli 

jiný typ uspořádání, kdy nejsou v rodině přítomni oba biologičtí rodičové (např. Rankin, 

1983). Naopak tzv. neporušené rodiny (intact families) značí takové rodinné uspořádání, 

kdy děti v rodině vyrůstají s oběma svými vlastními rodiči. Murry a kol. (2006) však tvrdí, 

že význam rozvrácených rodin pro rozvoj delikventního chování dítěte byl mnohdy 

přeceňován. Ve vlastní výzkumné studii, kterou citovaní autoři realizovali na vzorku 

mladistvých pachatelů/-ek v západní Alabamě (USA), zjistili, že: 1. Významně více 

mladistvých pachatelů/-ek pochází z rodinného uspořádání, které je jiné než 

dvourodičovská rodina. 2. Neprokázala se hypotéza, že by se delikventi/-ky pocházející 

z jiných typů rodin než dvourodičovských dopouštěli závažnějších trestných činů 

(provinění). 3. Neprokázal se ani předpoklad, že by se tito teenageři/-rky více než 

teenageři/-rky z dvourodičovských rodin dopouštěli trestných činů opakovaně (Murry a 

kol., 2006: 95). Autoři tak ukazují, že rodinné uspořádání nemá přímý vztah k závažnosti a 

sklonům k opakovanému páchání trestných činů mladistvými. Rodinné uspořádání 

v kombinaci s jinými faktory, např. situačními, faktory prostředí, funkčními apod. by 

mohly poskytnout hlubší vhled do problematiky juvenilní delikvence. 

Podobně Demuth a Brown (2004) uvádějí, že rozvrácené rodiny jsou spojovány 

s juvenilní delikvencí, ale rodinné uspořádání není vždy otázkou rozvrácených rodin. 

Autoři ve své studii zjistili, že nejvyšší úroveň delikventní činnosti vykazovali jedinci 

vyrůstající pouze s otci, zatímco nejnižší úroveň vykazovali teenageři žijící v domácnosti 

s oběma rodiči. Důvodem vyšší úrovně delikvence u první skupiny rodin je podle dvojice 

autorů neadekvátní vliv rodičů na život teenagerů/-ek – konkrétně se jedná o nedostatečný 

                                                
14 Interakčními vzorci mezi členy rodiny se podrobně zabývá např. Satirová (1994).
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dohled rodičů a absenci blízkých vztahů. Autoři pokládají tyto dva aspekty za určující pro 

rozvoj delikvence u mladistvých.

Autoři a autorky, na něž v této kapitole odkazuji, se shodují na tom, že rodina je 

významnou sociální institucí, která za určitých okolností může zvyšovat pravděpodobnost 

rozvoje rizikového chování u dětí, které jsou v rámci této instituce formovány a 

socializovány. Pod pojem „rodina“ jsou však často zařazovány velmi různorodé 

charakteristiky a ne všichni zmiňovaní autoři a autorky se zaměřují na dílčí dimenze 

rodinného prostředí a detailněji specifikují, co přesně pojmem „rodina“ míní.  Navíc, přes 

naznačenou rozmanitost v představách, co všechno zastřešuje tato kategorie, se prakticky 

nepočítá s jiným než heterosexuálním uspořádáním vztahů uvnitř rodinné jednotky a více 

či méně explicitně jsou vyjadřovány rovněž předpoklady o tom, co má být náplní 

„mužské“ a „ženské“ role v rodině.   

2.4.1.2 Vrstevnická skupina

Z hlediska sociologických kategorizací řadíme vrstevnickou skupinu mezi primární 

sociální skupiny neformálního charakteru. Členství v nich není automatické, jako je tomu 

obvykle v případě rodiny15, a je více či méně dobrovolné. Vrstevnická skupina může za 

jistých okolností suplovat či doplňovat některé funkce rodiny. Jedná se převážně o funkci 

citovou, socializační a vzdělávací (viz předchozí kapitola).

Vrstevnická skupina hraje významnou roli zejména při formování identity dítěte. 

Například Erikson (1950) odkazuje na vliv vrstevnické skupiny ve své teorii 

psychosociálního vývoje (konkrétně jsou vztahy s vrstevníky/-icemi významné v úvodní 

krizi - tzv. důvěra versus nedůvěra). Jeho osmistupňový model psychosociálního vývoje, 

který implicitně upřednostňuje identitu před intimitou, a rovněž koncepce životních cyklů 

je v jeho rámci definována mužskou zkušeností, kritizuje například Gilligan (2001). 

Autorka parafrázuje Eriksona (1968), jenž tvrdí, že žena pozdržuje vlastní identitu v rámci 

přípravy na to, jak zaujmout muže, který ji později vysvobodí z její prázdnoty a samoty 

tím, že zaplní její vnitřní prostor (in Gilligan, 2001). Pouze úvodní stupeň vývoje obsahuje 

určitý typ vzájemnosti, který Erikson chápe jako intimitu a schopnost plodit. Argumenty 

                                                
15 Ovšem ani v případě instituce rodiny toto neplatí obecně. Výjimku tvoří pěstounské, adoptivní či smíšené 
rodiny, které vznikají nikoli po přímé reprodukční linii, a můžeme zde proto hovořit spíše o členství 
zvoleném (i opakovaně voleném). Otázkou je míra dobrovolnosti/nedobrovolnosti této volby pro jednotlivé 
členy a členky.
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Eriksona i Gilligan jsou ovšem ve světle současného feministického myšlení problematické 

z toho důvodu, že neproblematizují samotné kategorie „muž“ a „žena“ (a související 

„mužský“ a „ženský“ psychosociální vývoj). Jestliže Gilligan uvádí, že Erikson 

nedoceňuje význam intimity v rámci jednotlivých stupňů vývoje, pak se můžeme ptát, proč 

má být intimita univerzálně důležitou kategorií pro zdárný vývoj všech žen? Podobně se 

nabízí otázka, proč je identita asociována zejména s mužským psychosociálním vývojem? 

Obě skupiny argumentů v sobě skrývají nebezpečí přílišného redukcionismu a 

esencialismu. 

Novodobá kriminologie zdůrazňuje, že kriminalita mládeže je páchána skoro vždy 

v partách, tj. v neformálních vrstevnických skupinách. Ty často vznikají vydělováním 

z formálních skupin, jako jsou školní a třídní kolektivy spolužáků. Matoušek a Kroftová 

(2003) ovšem připomínají, že ve většině případů nevede příklon dítěte k vrstevnické 

skupině během dospívání k rozchodu s rodiči či k přetrhání vazeb s původní rodinou. Pro 

děti a mládež z dysfunkčních rodin je však podle nich vrstevnická skupina důležitější než 

pro mladé lidi z funkčního rodinného prostředí: „Nároky na konformitu jsou ve vrstevnické 

skupině mládeže obvykle vyšší než ve všech jiných skupinách. Zahrnují nejen způsob 

vyjadřování, ale i úpravu zevnějšku, druh preferované hudby, způsob chování k opačnému 

pohlaví, postoj ke škole, případně k práci, k rodičům, k penězům, k sexualitě, ke kouření, 

k drogám, k alkoholu atd.“ (s. 83).

Některé vrstevnické skupiny si vytvářejí svoje vlastní ideologie (pohledy na svět 

implikující i určité hodnotové a normativní systémy). Tyto ideologie mohou být základem 

vzniku delikventního chování. Díky technickým vymoženostem doby (internet) a vlivem 

globalizace vznikají celé transnárodní sítě podobně zaměřených skupin mládeže. Tento 

fenomén souvisí s konceptem subkultury mládeže. Ideologie subkultur odráží nejen 

aktuální společenský kontext, ale rovněž postoje dané skupiny mládeže a často se odkazuje 

také ideologickým systémům minulosti (např. skinheads). Matoušek a Kroftová (2003) 

hovoří například o drogové subkultuře, rasistické subkultuře či subkultuře 

pseudonáboženské.

Problém spatřuji v tom, že v teoriích subkultur dívky v podstatě absentují. McRobbie 

a Garber (2006) uvádějí, že dívky chybějí rovněž v klasických etnografických studiích, a 

pokud se již objevují, tak způsoby, jimiž se nekriticky posilují stereotypní zobrazení dívek

a žen. Autorská dvojice tak naznačuje, v čem spočívá slabina argumentů, které reprezentují 

například zmínění Matoušek a Kroftová (2003). Zásadní význam vrstevnické skupiny pro 

rozvoj dětské identity a její důležitost coby referenční skupiny obecně lze demonstrovat na 
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studiích, jejichž výzkumný vzorek tvořili, ne-li zcela, tak převážně chlapci. Specifika 

dívčích subkultur a vrstevnických skupin nejsou v českém prostředí reflektována, první 

studie v této oblasti přicházejí ze zahraničních zdrojů. 

Vrstevnické skupiny velmi často vznikají ve školním prostředí dětí. Na skutečnost, 

že rozvoj rizikového chování může souviset se školními úspěchy či neúspěchy dítěte, ale 

také s konkrétní podobou vztahů mezi spolužáky a spolužačkami, upozorňují Hawkins et 

al. (2000). Vrstevnické vztahy obecně jsou podle autorského kolektivu významným 

predikátorem rozvoje rizikového chování. Za konkrétní faktory zvyšující riziko vzniku 

delikventního chování považují autoři: členství v gangu, členství v delikventní vrstevnické 

skupině a přítomnost delikventních (nevlastních) sourozenců. Negativním aspektem 

vrstevnické sociální sítě může být odmítání dítěte kolektivem. Často se s tímto jevem 

setkáváme právě ve školním prostředí. 

2.4.1.3 Širší sociální prostředí

Dítě ani jeho rodina jako sociální skupina se ovšem nenacházejí v sociálním vakuu, nýbrž 

jsou významně ovlivňovány a formovány širším společenským kontextem. Rozumíme jím 

jednak určité převládající hodnoty, normy, zvyky a morální, příp. náboženské zásady dané 

kultury (civilizace), ale rovněž aktuální politické problémy a diskuse, vliv výdobytků 

moderní civilizace a technického pokroku (např. médií), vzájemné přesahy z jedné kultury 

do druhé, projevy globalizovaného světa aj. Z hlediska kulturního a hodnotového dědictví 

se Evropa vztahuje k antické tradici a náboženské tradici křesťanství. Z hlediska 

politického je prostředí České republiky poznamenáno specifickou minulostí 

komunistického režimu. V kontextu technického pokroku a rozvoji tzv. masové kultury je 

zřejmě nejvýznamnějším fenoménem doby televize a nově i internet. Matoušek a Kroftová 

(2003) uvádějí, že sledování televize posiluje agresivitu nejen u disponovaných jedinců, 

nýbrž obecně u všech dětí. Kromě toho televizní násilí pravděpodobně oslabuje citlivost na 

násilí reálné, tedy takové, s nímž se setkáváme v našem každodenním životě. 

Tvrzení autorské dvojice o vlivu sledování televizního násilí na sklony k reálným 

projevům násilného charakteru u dětí bohužel není podpořeno žádnou výzkumnou studií. 

V oblasti mediálních a kulturních studií, která tuto problematiku podrobně tematizují, 

dosud jednoznačná shoda nepanuje. Lze identifikovat dvě hlavní skupiny hypotéz. První 

bývá označována jako hypotéza zrcadlení (reflection hypothesis; Renzetti a Curran, 
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2005: 182). Jejím základem je předpoklad, že média pouze odrážejí realitu, tj. reflektují a 

prezentují to, co se ve společnosti odehrává. Druhá teorie předpokládá, že média a v nich 

prezentované obrazy utvářejí a konstruují určité vzory a modely, které se stávají součástí 

reality. Rovněž v oblasti televizního násilí můžeme jistě uvažovat v souladu s oběma 

uvedenými teoriemi. 

Navíc Renzetti a Curran (2005) mezi třemi hlavními teoriemi vztahu sledovaného 

násilí a násilného chování zmiňují rovněž tu, která zdůrazňuje efekt katarze, jenž vzniká 

při sledování násilí. Z perspektivy této teorie může sledování násilí reálně vést ke 

snižování násilných projevů u diváctva. Základem této teorie je předpokládaná abreakce a 

uvolnění napětí, jež by jinak mohlo přerůst ve skutečné násilné chování. Matoušek a 

Kroftová (2003) ani blíže nespecifikují, jací jedinci jsou k rozvoji rizikového chování 

disponovaní (jaké tedy vykazují charakteristiky) a kteří nebo které jsou ti/ty ostatní.

V oblasti faktorů, které mohou přispět k rozvoji rizikového chování u dětí na úrovni 

širšího sociálního prostředí, zmiňuje Hawkins et al. (2000) aspekty spojené s místní 

komunitou a sousedskými vztahy. V této souvislosti hovoří o konkrétních predikátorech 

jako jsou chudoba, neuspořádanost místní komunity, dostupnost drog a střelných zbraní, 

zapojení sousedské komunity do protizákonného jednání či vystavení násilí a rasovým 

předsudkům. Zajímavé je, že autorský tým se v této souvislosti zaměřuje na předsudky 

založené na příslušnosti k určité rase, nikoli ovšem k genderu (ale ani k etnicitě či třídě, 

které mohou mít úzkou souvislost právě s chudobou či neuspořádaností komunity). 

Jak jsem již předesílala, mým cílem je přistupovat k etablovaným teoretickým 

konceptům z oblasti sociální práce a speciální pedagogiky s kritickým vhledem. Bez 

teoretické základny se pochopitelně v oboru pedagogických a sociálních věd neobejdeme. 

Určitý sumář vědění a poznání v těchto oblastech umožnil legitimizaci a praktické 

fungování uvedených disciplín. Nicméně nelze pojímat nakumulované vědění apriori bez 

pochybností. Za definitivní tyto koncepty nelze považovat na jedné straně proto, že mezi 

autory a autorkami nepanuje shoda ani v otázce nejelementárnějších termínů a kategorií. 

Navíc v oblasti předmětných disciplín jsou klíčovými koncepty právě kritická reflexe a 

sociologické teoretizování. Mills (1959) nazývá toto teoretizování „klasickou sociální 

analýzou“ (s. 27, in Morrow, 1994), jejímž cílem je snaha pochopit a v některých 

případech transformovat základní uspořádání sociálního života.



35

2.4.2 Právní rámec – legislativní ukotvení

Představy o kriminalitě mládeže vycházejí z definice celkové kriminality a zahrnují v sobě 

jednání osob do věku 18 let, jehož výsledkem je překročení a porušení právních i 

společenských norem, což je charakteristické pro trestný čin. Jedinci ve věku 15-18 let se 

označují jako mladiství a jsou ze zákona trestně odpovědní s jistým omezením. Jedinci 

mladší 15 let nejsou trestně odpovědní (může jim však soudem být uložena ochranná 

výchova).

Zákon č. 140/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů, omezuje trestní odpovědnost 

pachatelů/-ek z hlediska věku. Dle § 11 platí, že pachatel/-ka, který/-á v době spáchání 

činu nedovršil/-a patnáctý rok věku, není trestně odpovědný/-á. Osoby, které v době 

spáchání trestného činu dovršily patnáctý rok a nepřekročily osmnáctý rok věku, označuje 

trestní zákon jako „mladistvé“. U dětí, které dosud nedosáhly 15 let věku, jsou jejich 

skutky označovány právní terminologií jako „činy jinak trestné“; v případě mladistvých 

hovoříme o provinění (dále jen trestný čin, trestná činnost). Trestní odpovědnost i trestní 

stíhání mladistvých je upraveno zvláštním způsobem. Z § 75 vyplývá, že spáchaný čin není 

trestným činem v případě, že je spáchán mladistvým/-ou a stupeň jeho nebezpečnosti pro 

společnost je malý. Zákon dále praví, že soud může upustit od potrestání mladistvého/-é 

také tehdy, má-li za to, že ochranná výchova, kterou zároveň ukládá, zajistí nápravu 

mladistvého/-é lépe než samotný trest. Ochrannou výchovu soud ukládá tehdy, pokud není 

o výchovu mladistvého/-é náležitě postaráno, pokud byla dosavadní výchova mladistvého/-

é zanedbána, nebo vyžaduje-li to prostředí, ve kterém mladistvý/-á žije. Ochranná výchova 

se pak vykonává ve zvláštních výchovných zařízeních. 

Zákon v § 85 stanoví, že ochranná výchova trvá nejdéle do dovršení osmnáctého 

roku věku; vyžaduje-li to však zájem mladistvé/-ho, je možné ji prodloužit soudně až do 

dovršení devatenáctého roku věku. Trestní sazby odnětí svobody, které stanovuje trestní 

zákon, se u mladistvých snižují na polovinu, přičemž ovšem horní hranice trestní sazby 

nesmí převyšovat pět let a dolní hranice jeden rok. Podmínky ukládání trestních sazeb 

mladistvým podrobně upravuje § 79.

V analýze spisového materiálu, kterou předkládám v empirické části této práce, jsem 

identifikovala druhy trestných činů, jichž se nezletilí chlapci a nezletilé dívky dopouštěli. 

V následujícím výčtu uvádím trestné činy, se kterými jsem se v anamnézách studovaných 

dětí setkala, a jsou tedy stěžejní pro tuto práci.
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1. Distribuce drog. Trestní zákon hovoří o „nedovolené výrobě a držení omamných a 

psychotropních látek a jedů“. Z § 187 vyplývá, že pachateli/-ce, který/-á vyrobí, 

doveze, vyveze či někomu jinému opatří drogu, hrozí trest odnětí svobody až na dobu 

tří let, či peněžitý trest. 

2. Drobná majetková trestná činnost (krádeže). Trestný čin krádeže upravuje trestní 

zákon § 247 a stanoví, že pachatel může být potrestán odnětím svobody až na dva 

roky, peněžitým trestem, či propadnutím věci. Vyšší trestní sazby pak hrozí, pokud se 

jedná o organizované krádeže a pokud je způsobena škoda velkého rozsahu.

3. Násilná majetková trestná činnost (loupežné přepadení, vloupání). Podle § 234 

hrozí za spáchání trestného činu loupeže trest odnětí svobody na dva až deset let. 

Podobně jako v předcházejícím případě trestní sazby narůstají, pokud se jedná o 

skupinově organizovanou loupež a pokud je způsobena značná škoda či smrt.

4. Poškozování cizí věci. Trestní zákon v § 257 stanoví, že pachatel/-ka, který/-á 

poškodí cizí věc a způsobí na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou, bude potrestán/-

a odnětím svobody až na jeden rok, zákazem činnosti, peněžitým trestem, nebo 

propadnutím věci.

5. Pytláctví. Za trestný čin pytláctví hrozí pachateli/-ce dle § 178 trest odnětí svobody 

až na dva roky, nebo peněžitý trest, nebo trest zákazu činnosti.

6. Sexuální obtěžování, zneužití, znásilnění. Základní trestní sazba za spáchání 

trestného činu znásilnění je dva až osm let. Podrobnosti stanoví § 241 trestního 

zákona. Tomu, kdo vykoná soulož s osobou mladší patnácti let, nebo kdo takovou 

osobu jiným způsobem pohlavně zneužije, hrozí za trestný čin pohlavního zneužívání 

jeden rok až osm let. 

7. Šíření poplašné zprávy. Pachatel/-ka, který/-á úmyslně způsobí nebezpečí vážného 

znepokojení obyvatelstva nějakého místa tím, že rozšiřuje poplašnou zprávu, která je 

nepravdivá, bude potrestán/-a odnětím svobody do výše jednoho roku, či peněžitým 

trestem, jak stanovuje § 199 trestního zákona.

8. Ublížení na zdraví. Základní trestní sazbou jsou dle § 221 trestního zákona dva roky 

odnětí svobody. Pokud pachatel/-ka daným skutkem způsobí oběti smrt, hrozí mu/jí 

až osm let.

9. Vydírání. Zákon ukládá (§ 235), že tomu, kdo násilím nebo pod pohrůžkou násilí 

nutí druhého, aby něco konal, trpěl, nebo opominul, hrozí základní trestní postih až 

tři roky odnětí svobody. 
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10. Výtržnictví. V § 202 trestní zákona udává, že do trestného činu výtržnictví patří 

například hanobení historického místa nebo kulturní památky, hrobu či pietního 

místa, rušení řádného shromáždění občanů, napadání jiných osob. Za takový čin pak 

hrozí dva roky či peněžitá forma trestu.

11. Žhářství. Svou podstatou se řadí pod trestný čin obecného ohrožení, který dále 

upravuje § 179. Způsobí-li pachatel/-ka nebezpečí smrti, těžké újmy na zdraví nebo 

poškození cizího majetku v důsledku způsobení požáru, povodně, či výbuchu 

výbušnin, plynu nebo elektřiny, pak se dopouští trestného činu obecného ohrožení, za 

který v základní sazbě hrozí tři až osm let.

V případě užívání terminologie trestního zákona se lze těžko vyhnout pojmům, které 

mají silně negativní náboj a potenciál stigmatizující nálepky. Například oficiální termín 

„trestná činnost“ je odvozen od slova „trest“, implikuje tedy negativní sankci následující 

po spáchání daného skutku, ale již se v jazykové rovině nevztahuje k možnostem nápravy 

či jiným možnostem řešení vzniklé situace než je právě „trest“ (navíc je implikována 

falešná dichotomie odměna/trest). Nicméně za účelem co nejmenšího zmatení pojmů se 

v oblasti slovní zásoby, s níž pracuje trestní zákon, nebudu pouštět do nahrazování 

zavedených výrazů pojmy s jemnějšími, méně vyhrocenými konotacemi, a přidržím se 

zavedené terminologie. Za poznámku stojí, že přestože se ve svém výkladu právních 

norem snažím zachovat genderově citlivý jazyk, trestní zákon paušálně operuje 

s generickým maskulinem.

2.5 Institucionální základna pro nezletilé děti s rizikovým chováním

Zaměříme-li se na institucionální základnu pro nezletilé děti s rizikovým chováním 

v užším pojetí, můžeme identifikovat dva hlavní sektory, které soustředí svou práci na tuto 

cílovou skupinu. Jedná se o zařízení státní na jedné straně a o tzv. nestátní organizace na 

straně druhé. 

Státní institucionální péče je v současné době často kritizována ze strany 

nejrůznějších politických aktivistů/-ek, nestátních organizací či vědeckých pracovníků/-ic a 

za vzor hodný následování pro nadcházející období je dávána síť nestátních institucí typu 

FOD Klokánek. V ještě radikálnější formě je voláno po úplné deinstitucionalizaci péče o 

nezletilé děti a nahrazení institucí terénními službami zaměřenými zejména na sanaci 
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původní rodiny. Z tohoto důvodu je potřeba se kriticky zamýšlet a zhodnocovat přednosti a 

negativa těchto forem péče. 

2.5.1 Státní versus nestátní zařízení: náměty na reformu systému

Řada odborníků/-ic působících v oblasti sociální práce zastává názor, že optimální 

variantou řešení neutěšené situace v České republice, jež patří k zemím s nejvyšším 

počtem dětí umístěných v ústavní péči, je zavedení systému profesionální pěstounské péče, 

který by měl nahradit státní institucionální systém zařízení pro výkon ústavní a ochranné 

výchovy. Mezi odborníky, kteří se kloní spíše k odstátnění stávajících institucí a ozdravení 

původní rodiny, patří například Oldřich Matoušek, který svou koncepci reformy stávajícího 

systému péče o ohrožené děti veřejně představil na konferenci nazvané „Děti potřebují 

rodinu“. V oblasti systémově-legislativních změn autor doporučuje zejména zavedení 

výkonného orgánu zodpovědného za agendu rodiny, změnu v systému financování služeb 

pro ohrožené děti a rodiny a dále rekodifikaci zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Ten 

by podle autora měl pojmout jak sociálně-právní ochranu v dnešním pojetí, tak existující 

ústavy jako jeden systém – komplex služeb pro rodiny, v nichž vyrůstají děti. A všechny 

složky tohoto systému musí prostupovat myšlenka, že dítě má právo vyrůstat v rodině 

(Matoušek, 2008). Na úrovni služeb je proto podle autora nutný zejména rozvoj terénních a 

ambulantních služeb pro ohrožené děti a rodiny a všestranná podpora pěstounské péče 

včetně nových forem tohoto institutu (profesionální rodiny). Do třetice je nezbytná 

transformace stávajících zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy. Matoušek v této 

oblasti doporučuje provést jak analýzu na úrovni kraje, tak na úrovni instituce. Na základě 

těchto analýz pak navrhnout systém alternativních služeb. Podle autora by měly být 

všechny děti buď vráceny do svých biologických rodin, a není-li to možné nebo vhodné, 

měly by být umístěny v náhradních rodinách (Matoušek, 2008).

Matouškovy argumenty zjevně nejsou koncepčně zcela jednotné. V jeho návrzích se 

prolínají jak požadavky na zřízení nového státního orgánu (výkonného orgánu 

zodpovědného za agendu rodiny), tak požadavky na posílení terénních služeb za účelem 

sanace rodiny, resp. zavedení profesionálních pěstounských rodin. Autor navíc prokazuje 

poměrně omezené chápání instituce rodiny, když hovoří o biologických rodinách. 

Pomineme-li absurditu rozvíjení sociální instituce rodiny přívlastkem odkazujícím 

k biologii, autor jednoduše nemůže předpokládat, že všechny původní rodiny dětí jsou 

v pravém smyslu biologické. I původní rodiny dětí totiž mohou být adoptivní, ale právě i 
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pěstounské, zastřešující děti z několika různých partnerských vztahů, tedy nebiologické. 

Svým úzkým chápáním problému tak autor nevědomky vylučuje ze své koncepce řadu 

rodin a dětí. 

Podobné návrhy jako Matoušek prezentují rovněž členky občanského sdružení 

STŘEP. Odkazují se k definici sanace rodiny téhož autora, když vysvětlují, že cílem 

sanace rodiny je „poskytnout rodičům i dítěti pomoc a podporu k zachování rodiny jako 

celku“ (Bechyňová a Konvičková, 2008: 18). Sanace rodiny v pojetí autorek spočívá v 

činnostech směřujících k odvrácení nutnosti odebrání dítěte z rodiny, v posílení kontaktů 

dítěte s rodinou i v průběhu jeho umístění v zařízení ústavní výchovy a ve snaze umožnit 

návrat dítěte zpět do rodiny. Autorky doslovně nepřebírají pojmový aparát Matouška 

(2008) a mezi rodiny tak alespoň z jazykového hlediska počítají i ty nebiologické.

Obhájkyní alternativy odstátnění, leč zachování institucionálního charakteru péče je 

zejména předsedkyně FOD Klokánek, Marie Vodičková. Klokánky se prezentují přístupem 

charakterizovaným větší citovostí, vztahovostí a simulací rodinného prostředí. Fond 

ohrožených dětí (dále jen FOD) má statut zařízení pro okamžitou pomoc a jako pověřená 

osoba podle zákona č. 359/99 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí vykonává na základě 

pověření MPSV sociálně-právní ochranu dětí.

Deklarovanou výhodou tohoto typu zařízení je, že přijímá děti přímo z „terénu“, tedy 

bez nutnosti pobytu dítěte v diagnostickém ústavu, kde by pobývalo spolu s dětmi 

s poruchami chování, s dětmi dopouštějícími se činnosti jinak trestné apod. Tím ovšem 

není zodpovězena otázka, kam umisťovat tyto problémové děti. Filosofie Klokánku tedy 

zjevně nepřímo spoléhá na existenci paralelní státní sítě zařízení pro výkon ústavní a 

ochranné výchovy, jež bude zachycovat děti problematické, včetně těch dopouštějících se 

trestné činnosti. Ale ani tehdy, když se anamnéza dítěte jeví jako ryze „sociální“, a tudíž 

„neproblémová“, není zaručen pozdější bezproblémový vývoj dítěte. O tom svědčí i 

skutečnost, že určité procento dětí z Klokánků, které se zpočátku jeví jako bezproblémové, 

posléze končí v diagnostických ústavech, neboť jsou označené za „nezvladatelné“16.

2.5.2 Státní institucionální péče

Státní institucionální formu péče zajišťují na prvním místě zařízení pro výkon ústavní a 

ochranné výchovy (výchovné ústavy, dětské domovy, dětské domovy se školou, dětské 

diagnostické ústavy a diagnostické ústavy pro mládež). V těchto typech zařízení je kladen 

                                                
16 V případě autorkou studovaného diagnostického ústavu se jedná o cca 2 - 3 % dětí ročně.
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hlavní důraz na speciálně pedagogickou práci, čímž ovšem nejsou nikterak upozaděny 

vztahově-citové procesy. 

Pod diagnostické ústavy mnohdy spadají tzv. střediska výchovné péče, která ale 

mohou fungovat i samostatně. Středisko výchovné péče (dále SVP) se soustřeďuje na 

prevenci a terapii sociálně patologických jevů u dětí a mládeže a na poradenství v této 

oblasti. Klienti a klientky do střediska buď docházejí, nebo mohou být na potřebnou dobu i 

ubytováni/-y, pokud má středisko i internátní oddělení. Týká se to především právě 

pubescentů/-ek a adolescentů/-ek, u kterých je zapotřebí intenzivnějšího působení. Velký 

podíl v náplni činnosti středisek tvoří psychoterapeutická intervence. Zásadní význam SVP 

spočívá v prevenci (tj. preventivní programy pro školy, kluby ohrožených a rizikových dětí 

a mládeže, kde se děti učí pozitivně využívat volný čas apod.). 

Mimo resort školství samozřejmě nacházíme další typy a formy institucionální 

rezidenční péče. Patří sem například dětské psychiatrické léčebny (v kompetenci 

Ministerstva zdravotnictví ČR) či ústavy sociální péče (v gesci Ministerstva práce a 

sociálních věcí ČR). 

Kromě rezidenčních typů zařízení se na práci s tzv. rizikovou mládeží zaměřuje 

rovněž řada organizací, kde těžištěm práce je ambulantní forma intervence a terapie. Již 

zmíněné středisko výchovné péče nabízí klientům/-kám kromě dobrovolných pobytů také 

ambulantní pomoc. Ambulantní péči poskytují i pedagogicko-psychologické poradny či 

poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy. 

Tato práce je zacílena na státní institucionální zařízení. Systém práce a organizaci 

zařízení státní institucionální péče upravuje zákon 109/2002 Sb. o výkonu ústavní výchovy 

nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve 

školských zařízeních a o změně dalších zákonů; dále vyhláška 334/2003 Sb., kterou se 

upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských 

zařízeních. Pro práci v diagnostickém ústavu je relevantní rovněž zákon 359/1999 Sb., o 

sociálně-právní ochraně dětí.     

    

2.5.2.1 Dětský diagnostický ústav 

Systém práce a organizaci zařízení státní institucionální péče upravuje zákon 109/2002 Sb. 

o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně 
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výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů. Zákon v rámci § 5 

vymezuje základní charakteristiky diagnostického ústavu.

Dítě, které bylo umístěno do dětského diagnostického ústavu, zde stráví zhruba šest 

až osm týdnů. Po ukončeném diagnostickém pobytu je zpravidla přemístěno do dalšího 

zařízení, případně zpět do péče rodiny. Záleží vždy na jeho chování během pobytu v 

zařízení, ale i na tom, jak závažné problémy jeho umístění předcházely. Vždy je cílem, aby 

bylo dítě přemístěno co nejblíže místu bydliště, ale ne vždy je to možné, například 

z důvodu naplněné kapacity v těchto zařízeních. Záleží také na typu vzdělávacího 

programu, podle nějž je dítě vyučováno, neboť ne každé zařízení disponuje všemi typy 

škol (základní škola, základní škola praktická, základní škola speciální). 

O umístění dítěte do ústavního zařízení ani o jeho případném propuštění zpátky domů 

nerozhoduje dětský diagnostický ústav (dále DDÚ), nýbrž výhradně příslušný soud. Soud 

si obvykle vyžádá zprávu o chování dítěte v ústavu a zprávu od sociální/-ho pracovnice/-

íka z oddělení sociálně právní ochrany dítěte či oddělení kurátorské činnosti, což obvykle 

předchází jednání soudu o nařízení ústavní výchovy nad dítětem.

Druhy soudních rozhodnutí, na jejichž podkladě je dítě přijímáno do diagnostického 

ústavu, jsou následující:

 Předběžné opatření podle § 76 a) o. s. ř.17 – platí 1 měsíc ode dne vyhotovení, soud 

jeho platnost podle potřeby prodlužuje, a to až pětkrát (platí tedy nejdéle 6 měsíců); 

rodinné poměry či výchovné potíže se buď do té doby upraví, nebo soud rozhodne ve 

věci nařízení ústavní výchovy.

 Předběžné opatření podle § 76 odst. 1 b) o. s. ř. – platí do vydání vykonatelného 

rozhodnutí soudu ve věci nařízení ústavní výchovy.

 Ústavní výchova – je opatřením dlouhodobějšího charakteru. Jak stanoví § 46 zákona 

o rodině č. 94/1963 Sb., jestliže je výchova dítěte vážně ohrožena nebo vážně 

narušena a jiná výchovná opatření (např. dohled) nevedla k nápravě nebo jestliže 

z jiných závažných důvodů nemohou rodiče výchovu dítěte zabezpečit, může soud 

nařídit ústavní výchovu i v případě, že jiná výchovná opatření nepředcházela. Před 

nařízením ústavní výchovy je soud povinen zkoumat, zda výchovu dítěte nelze 

zajistit náhradní rodinnou péčí, která má přednost před ústavní.

 Ochranná výchova – je rovněž opatřením dlouhodobějšího charakteru, nařizuje ji 

soud činný v trestním řízení u dětí s obzvláště závažnými výchovnými problémy. 

                                                
17 občanský soudní řád
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Ochranná výchova je ve znění § 71 trestního zákona druhem ochranného opatření, 

které lze uložit pouze mladistvé/-mu, resp. osobě, která dovršila dvanáct let a je 

mladší patnácti let. Podmínky pro uložení ochranné výchovy stanoví § 84 odst. 1. 

písm. a) trestního zákona č. 140/1961 Sb.: jestliže o výchovu mladistvé/-ho není 

náležitě postaráno, jestliže dosavadní výchova mladistvé/-ho byla zanedbána, nebo 

vyžaduje-li to prostředí mladistvé/-ho. Přičemž základní podmínkou pro uložení 

ochranné výchovy je odsouzení, tj. uznání vinným ve věci spáchání trestného činu.

Zvláštní formou umístění dítěte do diagnostického ústavu je kontrakt o dobrovolném 

pobytu, který není podložen soudním rozhodnutím, ale realizuje se na základě písemné 

dohody mezi zákonnými zástupci/-kyněmi dítěte, dítětem, vedením DDÚ, případně 

pracovníkem/-icí OSPOD. Pobyt trvá zpravidla 2 měsíce a je zpoplatněn podle věku dítěte. 

Předpokladem přijetí dítěte na dobrovolný pobyt je: 1. předchozí ambulantní či jiná forma 

řešení problémové situace s dítětem; 2. aktivní spolupráce s pracovníky/-icemi DDÚ 

v průběhu pobytu dítěte v zařízení; 3. převzetí dítěte zpět do péče po skončení pobytu.

     

2.5.2.1.1Zařízení v působnosti DDÚ 

Síť zařízení v kompetenci DDÚ je tvořena dětskými domovy a dětskými domovy se 

školou. O přemístění dítěte z DDÚ do následného zařízení v rámci sítě rozhoduje výlučně 

dislokační porada zařízení. Zřizovateli dětských domovů jsou krajské úřady (odbory 

školství).

Do dětských domovů jsou dislokovány děti, které nevykazují závažnější problémy 

s chováním (trestná činnost, užívání návykových látek aj.) a jsou schopny úspěšného 

sociálního fungování v poněkud volnějším režimu. To obnáší například samostatné 

docházení či dojíždění do civilní obecní školy a určitou dávku sebekázně, která je 

předpokladem pro obstání v systému volných vycházek. Většina dětských domovů 

umožňuje dítěti setrvání v zařízení i po dovršení zletilosti, pokud je to v zájmu dítěte (např. 

z důvodu přípravy na budoucí povolání). Takový pobyt dítěte je nutno podložit 

oboustranným kontraktem mezi dítětem a vedením ústavu. 

Do dětských domovů se školou (dále DDŠ)18 jsou dislokovány děti, které mají ve své 

vstupní anamnéze závažnější výchovné problémy, mívají potíže s respektováním autorit, se 

zvládáním volného režimu, bývají rovněž ohroženy delikventním chováním. Součástí 

                                                
18 Dřívější označení je DVÚ – dětský výchovný ústav.
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některých DDŠ jsou i výchovné ústavy (pro děti po ukončení povinné školní docházky, 

dále VÚ), kde se může ústavní výchova nadále realizovat. Pokud se dítě nachází v zařízení, 

jehož součástí není VÚ, musí být po ukončení povinné školní docházky přemístěno do 

odpovídajícího zařízení umožňující dítěti následné studium na učebním oboru či střední 

škole. 

      

2.6 Gender 

V badatelských kruzích, ať už feministických či nefeministických, nepanuje jednoznačná 

shoda na tom, co znamenají koncepty jako „gender“, „mužský/ženský“ (resp. 

maskulinní/femininní) a „muž/žena“. Nye (2003) například argumentuje, že to, co činí 

muže mužem a ženu ženou je zčásti jejich anatomie, tedy biologicky dané zjevné rozdíly, a 

zčásti jsou to kulturně definované odlišnosti, které bývají označovány jako gender. Gender 

je podle Nye vždy závislý na tom, jaký ho každá konkrétní kultura chce mít. V tomto 

smyslu je to kultura, která vytváří muže a ženy.

Na druhé straně Judith Butler (1990) dekonstruuje předpoklad, že naše pohlaví (tedy 

mužská a ženská přirozenost) je určeno biologicky. V odkazu na Foucaultovy myšlenky 

tvrdí, že biologie v surové podobě neexistuje, nýbrž je sama produktem kultury, je 

konstruována a formována prostřednictvím diskursu. Za tohoto předpokladu, že naše těla 

jsou utvářena diskursivně, je potenciálně možné měnit a přehodnocovat očekávané a 

předpokládané způsoby chování ve vztahu k genderu. Argumenty Judith Butler je možné 

číst jako kritiku biologického determinismu. Butler je rovněž jednou z klíčových autorek 

v oblasti tzv. queer teorií, jejichž ústřední charakteristikou je pojímání genderu rovněž ve 

vztahu k sexualitě jedince. Obvyklou normou ve společnosti je předpoklad heterosexuality. 

Vzhledem k tomu, že gender je kulturně konstruován, je takto formována i sexualita, tudíž 

se nedá ani o heterosexualitě, ani o homosexualitě říci, že jde o „přirozenou“ formu 

sexuality.    

Někteří autoři a autorky používají příliš rozvolněné definice genderu, takže se 

z definice stává spíše výčet toho, co všechno gender zahrnuje. Příkladem může být 

vymezení genderu podle Ramazonglu-Holland (2004): „Gender zahrnuje sexualitu a 

reprodukci, sexuální diferenci, ztělesnění, sociální konstituci toho, co je mužské, ženské, 

intersexuální a jiné; maskulinitu a femininitu; myšlenky, diskursy, praktiky, subjektivitu a 

sociální vztahy“ (s. 5). Pro výzkumné účely je takto definovaný gender ve smyslu 

analytické kategorie nevýhodný, neboť je příliš široce a nejasně vymezen. Ve své práci 
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budu vycházet z následující definice genderu: „Gender je kulturně-sociální koncept, který 

vyjadřuje představu, že lidské bytosti lze dělit na dvě skupiny – ženy a muže, jež jsou 

definovány protikladně a hierarchicky, přičemž jim jsou přisuzovány odlišné 

charakteristiky, schopnosti a další sociální atributy, které v našem kulturním pojetí vesměs 

zvýhodňují muže“ (Pavlík in Smetáčková, 2007a: 7). 

Jak vyplývá z názvu této práce, cílem je nahlížet problematiku rizikového chování 

z genderové perspektivy. Ta v tomto smyslu znamená následující: 1. zakomponovat gender 

do výkladů kriminality dětí a mládeže, a to nikoli pouze formálně, tedy statistickým 

šetřením dětské kriminality zvlášť pro kategorii dívek a pro kategorii chlapců (zde je dělící 

osou spíše pohlaví než gender), nýbrž i formou výzkumné studie subjektivních 

individuálních interpretací zaznamenaných činů samotnými dívkami; 2. nahlédnout 

institucionální systém zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy z hlediska genderu -

tj. jak je tato kategorie a s ní související otázka sexuality dívek a chlapců reflektována 

v rámci systému fungování zařízení (toto demonstruji na případové studii DDÚ); 3. vnést 

genderovou perspektivu obecně do praktické oblasti sociální práce.

2.7 Heteronormativita

Podle Katze (2002) je myšlenka heterosexuality moderním vynálezem, který lze časově 

umístit do pozdního 19. století. Katz ve svém díle mapuje historický proces, v rámci něhož 

byla myšlenka heterosexuality vytvořena jakožto ahistorická. Autor doslova tvrdí: „Jelikož 

heterosexualita neexistovala, musela být vynalezena“ (s.  349). Následně je kategorie 

heterosexuality nekriticky používána jako univerzální analytický nástroj. 

Kategorie homosexuality a heterosexuality se začaly formovat od 60. let 19. století.

Na konci 19. století ve Spojených státech zapříčinily některé sociální faktory erotizaci 

našeho vědomí, chování, emocí a identity, které se staly typickými pro střední třídu 

západních zemí ve 20. století. V této době začali lékaři předepisovat novou zdravou 

sexualitu. Byl definován nový ideál mužsko-ženského vztahu, který zahrnoval, jak u žen, 

tak u mužů, esenciální, nezbytný, normální erotismus (Katz, 2002).

Imperativ heterosexuality se ve 20. století dále upevňoval, obohacený o 

neoddělitelné spojení heterosexuality s potřebou tělesného uspokojení, což v minulosti 

bylo nepřijatelné. Protikladnost pohlaví se stala základem pro univerzální, normální etické 

vztahy mezi ženami a muži (ibidem).     
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Společenskou funkci sexuální kategorizace lze přirovnat k funkci jakékoli jiné 

kategorizace v naší společnosti. Kategorizace obecně nám usnadňuje orientaci ve složitě 

strukturovaném světě. Celý systém soc. členění společnosti na skupiny, třídy, vrstvy 

spočívá na tomto principu a z toho důvodu jsou uvedené kategorie považovány za 

relevantní pro účely sociologických studií. Příslušností k určité třídě, kategorii či skupině 

se posilují pocity vlastní identity, sounáležitosti, spolupatřičnosti; pocity sepjetí s určitými 

lidmi, k nimž chceme náležet. Funkce sexuální kategorizace spočívá rovněž v určité 

„ochraně normality“ před ostatními „nenormálními“ formami – v tomto případě sexuální 

orientace a sexuálního chování. Jde o vymezení normy a odchylek (deviací) ve vztahu 

k této normě. V tomto pojetí se již ovšem nejedná o pouhé sociální rozlišení na my/oni, 

kterému se v rámci sociálního vývoje učí každé malé dítě (Mead, 1934). Jsou zde zřejmé 

mocenské aspekty, neboť z rozlišení (sexuální kategorizace) určitá skupina (majorita) silně 

profituje, její dominantní postavení posilují autoritativní instituce a za nerespektování 

norem následují tvrdé sankce. 

Z tohoto rozdělení v naší kultuře profituje ta skupina, která se ustavila jako 

dominantní, tj. jakožto norma. Jedná se o heterosexuálně orientované jedince, případně ty, 

kteří se takto prezentují. Heterosexualita jako forma nadvlády je samozřejmě kombinována 

s dalšími formami nadvlády a diskriminace: bílí nad barevnými, muži nad ženami, střední 

a vyšší třídy nad nižšími atd.

Podle Ondrisové a kol. (2002) je tzv. heterosexismus paralelní k pojmům rasismus, 

antisemitismus či sexismus a používá se jako doplňkový k homofóbii. „Heterosexismus je 

definovaný jako systém přesvědčení, který ignoruje nebo odsuzuje jakoukoli jinou formu 

chování, identity, vztahu či komunity, než je heterosexuální“ (s. 32). Autorka uvádí, že toto 

přesvědčení funguje jako norma a vede k projevům homofóbie, netolerance a necitlivosti 

k lidem, kteří neodpovídají stanovené normě. Definice Ondrisové a kol. je ovšem 

problematická hned z několika důvodů: 1. Pouhá ignorace jiných forem identity než je 

heterosexuální neimplikuje heterosexismus. V logice argumentu autorky by musel každý 

člověk, který si neuvědomuje heteronormativnost daného společenského řádu, být 

heterosexistou/-kou. Jestliže autorka poukazuje na paralelu heterosexismu s rasismem, pak 

by rovněž každý, kdo se nikdy nezamýšlel nad významem rasových rozdílů, musel být 

označen za rasistu/-ku. 2. Heterosexismus nemůže fungovat jako norma (opět obdobně 

jako rasismus). Dochází zde ke smíšení pojmů, neboť jako norma v našem společenském 

kontextu působí heteronormativita.
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K udržení konceptu tzv. povinné heterosexuality přispívají podle Ondrisové a kol. 

velkou měrou společenské instituce: právní systém, školství, zdravotnictví, církev, 

masmédia. Tento předpoklad je předmětem mého zkoumání v empirické části práce 

(případová studie konkrétního zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy).

2.8 Kriminalita z perspektivy genderu

Podle dostupných statistik se muži dopouštějí trestných činů mnohem častěji než ženy, což 

bylo v minulosti zpravidla zdůvodňováno vyšší hladinou hormonu testosteronu 

(biologizující teorie kriminálního chování). V nejnovějších studiích bývá již vztah mezi 

hladinou testosteronu a agresivitou zpochybňován a více se začínají zkoumat sociální 

vlivy, odlišný způsob výchovy chlapců a dívek, vrstevnické vazby apod. Obecně se tyto 

teorie označují jako sociologizující (Matoušek a Kroftová, 2003).

Problematika kvalitativních a kvantitativních rozdílů mezi tzv. mužskou, tj. muži 

páchanou, a tzv. ženskou, tj. ženami páchanou kriminalitou bývá označována jako „gender 

ratio problem“ (Kuchta a Válková, 2005: 115). Tento termín vyjadřuje skutečnost, že 

kriminalita je podle dlouhodobých statistických přehledů i výzkumů latentní kriminality na 

celém světě výrazně mužskou záležitostí.

Ve studii Charlese a Egana (2005) jsou autoři toho názoru, že muži musí v naší 

společnosti mezi sebou soupeřit o omezené zdroje (např. politický vliv, sociální status, 

materiální blahobyt a ženy). Soupeření nevyhnutelně vede k tomu, že musejí častěji 

sáhnout k nezákonným prostředkům. 

Kriminalitou a násilným jednáním mužů se zabýval rovněž Kimmel (2000), který 

argumentuje, že násilné jednání mužů úzce souvisí s konstruovanými obrazy maskulinity v 

dané společnosti. Tradiční maskulinita je spojena s atributy jako respekt, moc, síla, 

autorita, ale i násilí a nepřátelství (př. Hausen, 1976). Pokud jsou tyto atributy maskulinity 

v ohrožení, muži se mohou začít chovat násilně. Na příkladu znásilnění Kimmel 

demonstruje, že při setkání s atraktivní ženou je její krása zakoušena mužem jako akt 

agrese – vyvolává v muži nežádoucí pocity touhy, a tím pádem pocity slabosti a 

zranitelnosti. Násilný akt je pak reakcí na tyto pocity. Kimmel upozorňuje, že pokud se 

změní obraz maskulinity v naší společnosti, může vzniknout společnost s menší mírou 

násilných aktů. 

Argumenty Charlese a Egana (2005) i Kimmela (2000) lze napadnout pro přílišné 

zjednodušování problematiky. Jak ukazují Connell (1998) či Wetherell a Edley (1999), ve 
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společnosti nekoluje pouze jediný obraz maskulinity. Connell (1998) v tomto kontextu 

odkazuje na etnografické studie, z nichž vyplývají důležité charakteristiky maskulinity: 

1. maskulinita je plurální - různé kultury a různá období konstruují gender různě. 

2. maskulinity jsou kolektivní – nositeli/-kami genderových rolí jsou celé skupiny, 

instituce. 3. maskulinity obsahují kontradikce (tj. nejsou homogenní), což se může projevit 

na úrovni sexuální orientace (homosexualita, heterosexualita…) i na úrovni intra-rolových 

konfliktů (tj. konfliktů uvnitř osobnosti, pokud určitý obraz maskulinity není kompatibilní 

s osobnostní výbavou). 4. maskulinita je aktivně konstruována – neexistuje před sociální 

interakcí, nýbrž je produkována v jejím rámci. 5. maskulinity mohou být hierarchické a 

exkluzivní (obecná hegemonní forma maskulinity však může být rozrušována globální 

cirkulací jiných typů identit – př. gay či queer). Argument Charlese a Egana (2005) a 

Kimmela (2000) souvisí s preferovaným obrazem maskulinity (tzv. dominantní, resp. 

hegemonní maskulinita)19, v souladu s nímž muži musejí soupeřit o omezené zdroje, či 

reagovat násilně při nebezpečení ohrožení jejich maskulinní identity. Identifikace 

s dominantní maskulinní formou však ve světle argumentů Connell (1998) není 

nevyhnutelná, jak autoři usuzují. První skupinu argumentů lze navíc číst jako implicitní 

omluvu mužského násilí, jelikož muži podle nich mají k násilným skutkům „objektivní“ 

důvody. 

2.8.1 Kriminalita nezletilých z perspektivy genderu

Renzetti a Curran (2005) uvádějí, že dívky jsou častěji než chlapci obviňovány ze 

statutových deliktů. Jedná se v podstatě o delikventní chování chápané v širším slova 

smyslu. Patří sem například záškoláctví, útěky z domova, „mravní zkaženost“ (s. 345). 

Otázkou ale je, zda se dívky těchto skutků opravdu dopouštějí častěji než chlapci? 

Chesney-Lind (1997) argumentuje, že častější obviňování dívek z těchto skutků pramení ze 

skutečnosti, že na výchovu dívek a chlapců je všeobecně uplatňován dvojí metr: dívky se 

nacházejí pod daleko přísnější sociální kontrolou rodiny i nejbližšího okolí než chlapci (in 

Renzetti a Curran, 2005). Chesney-Lind a Shelden (1992) dále tvrdí, že vůči dívkám 

obviněným ze statutových deliktů se ve všech fázích trestního řízení postupuje přísněji než 

vůči chlapcům a že jsou rovněž častěji za tyto skutky svěřovány do institucionální péče (in 

Renzetti a Curran, 2005).

                                                
19 Formami a strategiemi konstrukce tohoto typu maskulinity v rámci médií se zabývá př. Benwell, 2002.
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Janebová (2006) upozorňuje, že v praxi sociální práce se často projevují genderové 

stereotypy, které se vztahují jednak ke konkrétním vlastnostem, schopnostem či hodnotám 

mladých dívek a chlapců, a jednak se uplatňují ve strategiích, které pracovníci a 

pracovnice pomáhajících profesí v rámci výkonu své profese používají. Problémem je 

podle autorky zejména tzv. dvojí metr uplatňovaný na chování chlapců a na chování dívek. 

Zatímco u chlapců je rizikové chování explicitně definováno (jelikož jsou považováni za 

od přírody agresivnější, projevuje se tato dispozice v jejich potenciální kriminalitě), 

v případě dívek se spojnice mezi nimi a rizikovým chováním vede velmi nejasně: Jelikož 

jsou narozdíl od chlapců od přírody považovány za jemné, pasivní a poslušné, 

nepředpokládá se o nich, že by měly sklon k násilným činům. Velmi často se tak objevuje 

názor, že dívky jsou rizikové zejména v důsledku své sexuality (Janebová, 2006). Tento 

předpoklad vede ke zvýšené kontrole morálního chování a sexuality dívek obecně. U 

chlapců tomu tak ovšem zdaleka není.

Za zvýšenou kontrolou sexuality mladých dívek stojí dle autorky další stereotyp, 

který pojímá ženu jako potenciální matku20. Kontrola sexuality je vedena motivem zabránit 

předčasnému otěhotnění a mateřství jako jeho důsledku. 

Jestliže na jedné straně je kladen silný důraz na morální chování dívek, na straně 

druhé dochází k bagatelizaci, ignoraci a zneviditelňování jiných typů rizikového jednání, 

kterými jsou dívky ohroženy. Nejedná se jen o oblast kriminality, ale také o delikventní 

chování v širším pojetí, jako ohrožení dívek návykovými látkami, ale také o 

bezdomovectví a chudobu. 

Jak uvádí Janebová (ibidem), sama kriminologická literatura chápe ženy a dívky 

páchající trestnou činnost jako určitou odchylku. Například Wolf (2000) tak podotýká, že 

dospívání je zařízené tak, aby bezpečně otevřelo ventil mužské páře – chlapci mohou 

ventilovat své vzrušení jakýmkoliv způsobem, ale když to samé dělají dívky (toulají se, 

užívají sexu, projevují svou agresivitu), ocitají se pod kritickým pohledem společnosti. 

Podle Regoli a Hewitt (1994) je struktura trestných činů u děvčat v USA následující: 

Téměř polovina zatčených dívek v roce 1991 byla zadržena za krádeže (26 %) a útěky 

z domova (20 %). Dalším trestným činem v pořadí je pouliční a komercionalizovaná 

prostituce. Co se týká majetkových trestných činů, nejčastěji se dívky dopouští krádeží, 

přičemž nejčastěji jsou to krádeže v obchodech. Na druhou stranu bylo prokázáno, že 

chlapci se fakticky dopouštějí krádeží v obchodech častěji, ale ke „zkreslení“ statistik 

                                                
20 Tento stereotyp je založen na biologickém esencialismu a redukci ženství na reprodukci a mateřství.
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dochází tím, že děvčata jsou častěji při takovýchto krádežích chycena, protože pracovníci 

ochranek vnímají dívky jako rizikovější v této oblasti, a proto také jejich pohyb více 

monitorují. U násilných trestných činů je poměr zatčených chlapců k dívkám 7,5 : 1, 

děvčata se signifikantně méně často dopouštějí násilí vůči druhým osobám a méně často 

používají zbraně nebo způsobí oběti vážná zranění. 

Existuje řada teorií, které se pokoušejí vysvětlit rozdíly mezi kriminalitou, resp. 

delikvencí chlapců a dívek. Adler a Simon (1975) vytvořily koncept známý jako 

emancipační teorie. Jeho podstatou je teze, že nárůst počtu trestných činů páchaných 

ženami a zvyšování jejich závažnosti po roce 1975 je logickým výsledkem hnutí za 

emancipaci žen. Adler (1975) svou teorii upřesňovala tvrzením, že v okamžiku, kdy ženy 

získaly mužské možnosti, se snaží získat status jak v občanském životě, tak i ve světě 

zločinu, zavedenými hierarchickými cestami. Naopak stanovisko Simon (1975) zní tak, že 

díky feminismu počet násilných trestných činů páchaných ženami ve skutečnosti poklesl. 

Důvodem je, že ženy se v důsledku nabytí mnohých práv a svobod, které byly dosud 

přístupné jen mužům, začaly cítit méně frustrované, a tudíž méně tíhnou k abreagování 

těchto frustrací na potenciálních obětech – například na manželech, milencích apod. (in 

Renzetti a Curran, 2005). Argumenty uvedených autorek však vyvracejí právě Renzetti a 

Curran (2005). Za problematické považují na jedné straně to, že práce Adler a Simon těžily 

výhradně z oficiálních statistik, jež zahrnují jen ty činy, které byly policii oznámeny a které 

tak tvoří pouhou třetinu všech trestných činů. Závažnější je však problém metodologický –

tedy způsob, jakým zejména Adler s daty z oficiálních statistik zacházela. „Při porovnávání 

nárůstu určitých trestných činů u mužů a žen nebrala v úvahu velký rozdíl v absolutních 

výchozích číslech, z nichž byla procenta růstu vypočítávána“ (Smart a Terry in Renzetti a 

Curran, 2005).

Jiný argument je podstatou teorie sociální kontroly, která považuje za příčinu nižší 

míry delikvence u dívek v tom, že dívky jsou více pod dohledem (sociální kontrolou) a 

mají silnější citovou vazbu k rodině než chlapci, více se u nich klade důraz na empatii, péči 

o druhé a potlačování agresivních reakcí (Heimer, 1996; Sugar, 1979). Sugar (1979) uvádí, 

že femininní role ve společnosti potlačuje násilí, zatímco maskulinní role násilí podněcuje. 

Proto také dívky, které jsou od dětství socializovány tak, aby internalizovaly femininní 

roli, vnímají delikventní chování jako pro dívku nenormální, nepřirozené a patologické 

(Heimer, 1996). Argument však opět selhává na unifikovaném pojetí maskulinity a 

femininity a vytváří falešnou dichotomii. Navíc Sugar (1979) vymezuje násilí velmi úzce, 

tj. jako násilí namířené proti jiným osobám. Například Stone a Sias (2003) uvádějí, že 
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chování vykazující rysy sebepoškozování (tzv. self-injurious behaviors - SIBs) je u 

dospívajících dívek častější než u adolescentních chlapců. V tomto případě jsou násilné 

projevy namířené proti samotnému subjektu. Podobně Karsten (2006) podotýká, že dívky 

jsou sebevražednými sklony v období puberty a adolescence ohroženy silněji než chlapci. 

Kategorii tohoto druhu násilí však Sugar (1979) ve svém argumentu nezohledňuje.

Násilným chováním mladých dívek se zabývá také Schaffner (2005). Autorka se 

zaměřuje na způsoby reprezentace dívek v médiích a odborné literatuře. Dívky jsou buď 

líčeny jako oběti rasismu, sexismu a chudoby, které nemají jinou možnost, než být těmito 

oběťmi, nebo jako vypočítavé rozumově uvažující vražedkyně, nebo do třetice jako 

přehnaně emocionální a hysterické. Sama autorka uvádí, že všechny tři uvedené možnosti 

jsou příliš zjednodušující. Její vlastní argument spočívá na předpokladu, že dívky se rodí 

do předem daných sociálních podmínek, v nichž musejí hledat způsoby, jak přežít. Mladé 

dívky se v průběhu dětství a dospívání musejí učit, jak odolávat vlivným sociálním silám 

(rasismus, sexismus, chudoba, nezaměstnanost, nejisté a neadekvátní bytové podmínky, 

mizogynní kulturní obrazy dívek a žen aj.). Schaffner tvrdí, že násilné chování některých 

mladých dívek odráží násilí, které samy zažívají ve svém každodenním životě, a že dívky 

reprodukují svobodu k agresivnímu chování, která je příznačná pro dominantní kulturu 

v USA. Jinak řečeno slovy Schaffner, „násilí proti dívkám vyvolává násilí u dívek“ (s. 4).

Rizikovým chováním dětí již umístěných v systému zařízení pro výkon ústavní a 

ochranné výchovy se zabývá Večerka a kol. (2001). Autorský tým představil výsledky 

výzkumné studie, kterou realizoval na vzorku celkem 464 klientů a klientek umístěných 

v ústavním zařízení: jednalo se o 320 chlapců a 144 dívek s uloženou ústavní či ochrannou 

výchovou. Večerka a kol. uvádí, že průměrný věk ve zkoumaném vzorku dětí byl 13, 2 let 

a poměr rómských a nerómských dětí ve vzorku byl zhruba 1 : 2.

Výzkumný tým se zaměřil na vybrané kategorie, které u studovaného vzorku 

sledoval. 1. Výchovná strategie – u 38 % rodičů sledovaných dětí byla identifikována 

jejich výchovná bezradnost (rezignace na další výchovné strategie, podání návrhu na 

nařízení ústavní výchovy). 2. Týrání dětí v rodinách – ze spisové dokumentace OSPOD 

bylo zjištěno, že téměř v každé páté rodině dětí z daného vzorku došlo k takovému jednání, 

jež lze považovat za týrání. Jak se dále uvádí, týrané děti jsou obecně méně náchylné 

k rozvoji rizikového chování, častěji však vykazují psychické problémy (31 % dětí ze 

studovaného vzorku). 3. Stabilita sociálního prostředí – prvenství ve výskytu 

destabilizujících jevů má rozvod či rozchod rodičů dítěte (téměř polovina sledovaných 

dětí), následuje změna školy a stěhování rodiny do jiné obce. 4. Rodinné klima – ve více 
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než 60 % případů je označováno jako špatné či velmi špatné. 5. Ekonomický status rodiny 

– výzkumná zjištění ukazují, že pouze necelá desetina sledovaných dětí vyrůstala 

v ekonomicky nadprůměrně situované rodině, naopak v ekonomicky podprůměrné rodině 

vyrůstalo 34 % dětí a ve výrazně podprůměrné 20 %. 6. Kontakt rodin klientů/-ek se 

sociálními službami – první kontakt se sociálními službami mělo nejvíce rodin 

v souvislosti s rozvodem (37 %). 7. Psychologicko-sociální charakteristiky dítěte –

nejčastěji byly identifikovány nízké komunikační schopnosti klienta, lehká mozková 

dysfunkce, podprůměrný intelekt (56 % dětí), emoční labilita (2/3 dětí), záporný vztah ke 

vzdělání (2/3 dětí), pohotovost k agresivnímu chování (40 % dětí). 8. Základní 

charakteristiky vzdělávacího procesu – polovina klientů/-ek v mladším školním věku a tři 

čtvrtiny klientů/-ek ve starším školním věku má závažné problémy s prospěchem. 

9. Problémy s chováním – nástup puberty se stává nástupem výrazných problémů 

s chováním – záškoláctví (čtyři z pěti), krádeže (60 %), otevřená fyzická agrese ve škole 

(40 %). 10. Vrstevnické prostředí – dle názorů sociálních pracovníků/-ic vykazuje 

vrstevnické prostředí většiny sledovaných dětí výrazné prvky asociality (navázání na 

asociální party či subkultury). Autorský tým dále identifikoval nejčastější důvody umístění 

dětí do diagnostických ústavů, které shrnuje tabulka v příloze č. 1.

Z genderové perspektivy lze za slabou stránku výzkumu považovat nedostatečnou 

pozornost důvodům umístění u dívek. Přestože byly dívky zahrnuty do reprezentativního 

vzorku a autorský tým v úvodu upozorňuje na téměř třetinový podíl dívek na výzkumném 

vzorku, což „nasvědčuje zmenšování rozdílu mezi výchovně problémovými dětmi 

z hlediska jejich pohlaví“ (s. 92), v závěrech plynoucích z výzkumného šetření se již 

s dívkami jako se samostatnou kategorií více méně nepočítá. Je pouze konstatováno, že 

dívky tvoří nezanedbatelný podíl na sledovaném vzorku.

Aktuálním výzkumem, který byl na téma delikventní činnosti dětí a mládeže, 

opouštějící ústavní zařízení v ČR, realizován, je analýza Ministerstva vnitra, jejíž hlavní 

výstupy byly zveřejněny v podobě výzkumné zprávy nazvané Hodnocení systému péče o 

ohrožené děti (MVČR, 2007).

Jak ukazují výsledky tohoto výzkumu, na němž se podíleli mj. vedoucí pracovníci/-e 

zařízení náhradní výchovy, z celkového počtu dětí, které v letech 1995-2004 opustily 

institucionální péči (17 454) se trestné činnosti dopustilo celkem 9751 dětí (tj. 56 %). Z 

celkového počtu dětí se před a během pobytu v institucionální péči dopustilo trestné 

činnosti pouze 3209 dětí, tj. 18 %, což znamená, že žádné trestné činnosti se před a během 
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pobytu nedopustilo 14 245 dětí, tj. 82 %. Trestné činnosti až po odchodu z institucionální 

péče se dopustilo 8866 dětí, tj. 51 % (MVČR, 2007).

Výzkum byl následně kritizován ze strany ředitelů a ředitelek dětských domovů, 

kteří se cítili být poškozeni skutečností, že v rámci výzkumu nebyl zohledněn rozdíl mezi 

dětskými domovy a výchovnými ústavy a že zjištěné výsledky byly v tisku interpretovány

zkresleně například pod titulkem: „Polovina dětí z ústavní péče končí v kriminále“ (Plaček, 

2008). Výzkum MVČR se zabývá rovněž problematikou kriminality nezletilých dívek. 

Výzkumná zpráva prezentuje následující poznatky:

 Celkový počet dívek, které opustily během deseti let institucionální péči, je 6800.

 Počet dívek mezi dětmi, které se dopustily trestné činnosti, je 2153.

 Procentní podíl dívek na pachatelích/-kách 21 %, což je dvojnásobek podílu žen na 

trestné činnosti v běžné populaci.

 Dívky se dopustily průměrně 3 trestných činů (extrém 131 TČ).

 Před umístěním a během pobytu v institucionální péči se dopustilo trestné činnosti 

214 dívek (10 %).

 Trestné činnosti až po skončení institucionální péče se dopustilo 1924 (90 %) dívek!

 Ochranná výchova byla uložena 23 dívkám (s maximálním počtem trestných činů 11) 

a jedné dívce bylo přeměněno předběžné opatření v ochrannou výchovu.

Zdrojem současných kriminologických studií a výzkumů týkajících se kriminality 

dětí a mládeže je především čtvrtletník Kriminalistika, vydávaný Ministerstvem vnitra ČR. 

Marešová (2000) přináší ve svém článku detailnější pohled na statistická data týkající se 

delikventní činnosti mládeže v ČR. Uvádí, že vysoká delikvence současné mládeže je 

jedním z negativních důsledků společenské situace v naší zemi, ale přestože z médií jsme 

stále ubezpečováni o stoupající kriminalitě dětí a mladistvých, statistické údaje z 

posledních tří let (tj. 1998, 1999, 2000) tyto názory již potvrzují jen částečně. Počet 

trestných činů spáchaných dětmi ve věku do 15 let sice (s výjimkou roku 1998) stále mírně 

stoupá (až na 12 464 trestných činů v roce 1999), ovšem počet trestných činů spáchaných 

mladistvými pachateli/-kami každoročně o necelých 2000 trestných činů klesá (na 14 920 v 

roce 1999). Podíl pachatelů/-ek ve věku do 18 let (tj. všech nezletilých pachatelů/-ek) mezi 

všemi známými pachateli/-kami od roku 1996, kdy dosáhl absolutního vrcholu, též mírně 

klesá. 

Podle autorky dává zjevný klesající trend jak počtu nezletilých pachatelů/-ek, tak i 

počtu jimi spáchaných trestných činů, základ spíše optimistickým prognózám. Hlubší 
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pohled na problematiku delikvence nezletilých již ale ukazuje něco trošku jiného. „Ve 

srovnání s rokem 1998 se téměř nezměnil počet dětí coby pachatelů/-ek (+ 8 osob) a počet 

jimi spáchaných trestných činů vzrostl dokonce o 465 skutků. Celkový pokles počtu policií 

evidovaných nezletilých pachatelů/-ek v roce 1999 oproti roku 1998 byl tak způsoben 

především výrazným poklesem počtu mladistvých pachatelů/-ek (o 1400 osob) a počtu jimi 

spáchaných trestných činů o 1810 skutků. Poprvé od roku 1992 poklesl počet policií 

stíhaných a vyšetřovaných mladistvých pachatelů/-ek v jednom roce pod hranici 10 000 

osob“ (Marešová, 2000).

Snižování počtu i podílu nezletilých pachatelů/-ek mezi známými pachateli/-kami 

evidovanými policií však může být mj. vysvětlováno i tím, že někteří policisté/-ky při 

zjišťování trestných činů, z jejichž spáchání jsou důvodně podezřelí nezletilí pachatelé/-ky 

(především děti do 15 let), nejeví přílišnou vyšetřovací aktivitu: na jedné straně jsou 

příslušníci/-e PČR často demotivováni dalším průběhem řízení s pachatelem/-kou, za druhé 

lze dle mínění mnohých policistů/-ek čas strávený takovým neplodným vyšetřováním 

mnohem úspěšněji využít proti pachatelům/-kám nebezpečnějších trestných činů, kde 

nehrozí odložení objasněných případů pro nízký věk pachatelů/-ek  (Marešová, 2000). 

Jak zmiňuji již v úvodu, výzkumy prezentované v časopise Kriminalistika jsou 

cenným zdrojem informací v oblasti kriminality nezletilých dětí, nicméně lze namítnout, že 

rozdělení výzkumných závěrů do dvou skupin (tj. chlapci a dívky) není dostačujícím 

posunem v problematice zkoumání kriminální činnosti z perspektivy genderu. Navíc, 

podobně jako trestní zákon, i časopis Kriminalistika se vyznačuje genderově necitlivým 

jazykem.  Například Trinder (2000) v rámci postmoderní feministické analýzy upozorňuje, 

že komplexita lidských vztahů a intervencí nemůže být zachycena prostřednictvím 

kvantitativních metod. Pokud se již výzkumy věnují ženám, dochází k tomu na základě 

zkoumání výskytu určitého jevu v závislosti na proměnných muž či žena. Z pohledu 

autorky tak nejde o analýzu gender, nýbrž pohlaví. Největším paradoxem podle autorky je, 

že pohlaví je považováno za nezávislou proměnnou, která ovlivňuje jiné závislé proměnné. 

Souhlasím s autorkou, že genderová analýza je v praxi často redukována na analýzu 

pohlaví. Nedomnívám se ovšem, že hlavním problémem je samotné využívání tzv. 

kvantitativních metod pro výzkumné účely, neboť i takto získaná mohou být 

interpretována genderově. Podrobněji problematiku metodologie pojednávám v empirické 

části.
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2.9 Shrnutí teoretické části

Téma kriminality nezletilých dětí je v první řadě problematické z hlediska slovní zásoby, 

která je v souvislosti s rizikovým chováním dětí používána. Klíčové pojmy jsou buď 

převzaty z právního diskursu, který je značně stigmatizující a jehož terminologie je často 

spojena s dichotomií (odměna/trest; vina/nevina), nebo jsou tyto pojmy konstruovány 

způsobem, který implikuje nebezpečí negativního „onálepkování“ jedince, aniž by byly 

anticipovány důsledky takové etiketizace pro identitu a další jednání dítěte (srov. Lemert, 

1972). Jak ukazují např. Sunderland a Litosseliti (2002), diskurs ovšem neplní pouze 

funkci reprezentativní, ale také konstitutivní, tedy vystupuje jako aktuální agent sociální 

konstrukce. Lidská identita je podle některých autorů rovněž diskursivním produktem 

(Fairclough, 1989). Diskurs je tak úzce provázán s ideologií a mocí (ibidem). Ve světle 

těchto argumentů je potřeba kriticky promýšlet mechanismy fungování diskursu 

delikvence a kriminality a reflektovat potenciální dopady diskursivních praktik na výsledné 

chování jedinců ve společnosti, které jsou touto společností označováni jako delikventní či 

kriminální.

V rámci vymezení etiologických faktorů rizikového chování nepanuje mezi autory a 

autorkami shoda. Za problematické lze na tomto místě považovat rozlišování biologických

a sociálních faktorů (př. Matoušek a Kroftová, 2003; Matoušek et al., 1996). Překonání 

těchto názorů ovšem nespočívá jenom v opuštění populárních teoretických kategorizací, 

nýbrž zejména v přijetí samotné myšlenky, že rovněž biologické faktory jsou konstruovány 

sociálně (Butler, 1990).

Na data týkající se kriminality a delikvence nezletilých není v českém prostředí 

dostatečně aplikována genderová analýza. Jde spíše o analýzu z hlediska pohlaví, která 

však nemůže poskytnout komplexní obraz o možných motivech nezletilých dívek 

k jednání, jež můžeme označit jako rizikové. 

V teoretické části jsem předložila řadu klasifikací a typologií faktorů rizikového 

chování, jak je prezentují citovaní autoři a autorky.  Důraz na tyto kategorizace je záměrný, 

neboť pod jejich tíhou se přímo nabízí otázka, proč se žádný/-á z těchto badatelů a 

badatelek nepokusil oslovit samotné dívky s otázkou, co je vedlo k porušování sociálních, 

resp. právních norem? Mezi zahraničními autorkami je v tomto ohledu výjimkou Schaffner 

(2005), která ve svých kvalitativních studiích dává zkoumaným dívkám možnost vyprávět 

jejich vlastní příběhy, využívat přitom svých vlastních výrazových prostředků a různých 

forem vyjádření vlastních zkušeností. Nechává tak vzniknout teorii přímo z hlasů těchto 
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dívek a teoretické poznatky vztahuje k jejich sociálnímu kontextu. Poznatky autorky 

využiji zejména v empirické části této práce.
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3. EMPIRICKÁ ČÁST

Pro účely této diplomové práce jsem zrealizovala třístupňové výzkumné šetření: V první 

části jsem provedla obsahovou analýzu spisové dokumentace všech dětí přijatých 

k diagnostickému pobytu do konkrétního DDÚ v letech 2003–2008. V anamnézách těchto 

dětí byly identifikovány skutky, jež je možné klasifikovat jako trestné činy, resp. činy jinak 

trestné, resp. provinění (dále jen trestný čin). Porovnáním charakteristik trestné činnosti 

přijatých dívek a charakteristik trestné činnosti přijatých chlapců vznikla první skupina 

výzkumných závěrů. Cílem bylo zejména zodpovědět výzkumné otázky: 1. Jaký je 

nejčastější typ trestné činnosti páchané těmito dívkami? 2. Je možné identifikovat 

charakteristiky, které jsou typické pro trestnou činnost nezletilých pachatelek?

Druhou fází výzkumu bylo důkladné studium konkrétního zařízení pro výkon ústavní 

a ochranné výchovy jako instituce a rovněž studium systému zařízení v kompetenci tohoto 

metodického orgánu z hlediska genderu a role, kterou v otázce fungování spádových 

zařízení sehrává. Na případové studii zařízení demonstruji, jak je genderován život v síti 

zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy. Zajímají mě konkrétní aspekty 

každodenního života umístěných dětí z genderové perspektivy. Studuji specifika vnitřního 

řádu zařízení, denního i nočního režimu, programů a aktivit realizovaných v DDÚ, 

přístupy pracovníků a pracovnic k dětem z hlediska genderu aj. Cílem je zodpovězení 

výzkumné otázky: Jak je genderován život v zařízení pro výkon ústavní a ochranné 

výchovy?

Ve třetí fázi výzkumu jsem realizovala pět polostrukturovaných rozhovorů s dívkami, 

které v roce 2008 nastoupily k diagnostickému pobytu do DDÚ a ve své anamnéze, 

vypracované pracovníky/-icemi OSPOD, měly záznam o trestném činu. Na základě 

získaného empirického materiálu z těchto rozhovorů je mým cílem zodpovědět výzkumnou 

otázku: Jaké jsou příčiny páchání trestné činnosti nezletilými dívkami z jejich vlastní 

perspektivy?

3.1 Situování výzkumné otázky

V rámci svého výzkumného šetření vycházím z interpretativního (konstruktivistického) 

paradigmatu. Paradigma Guba a Lincoln (1994) definují jako soubor základních 

předpokladů, které operují s konečnými či prvotními principy. Paradigma reprezentuje 
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určitý pohled na svět, na původ tohoto světa, na místo jedince v něm; týká se i okruhu 

možných vztahů k tomuto světu a k jeho součástem. Podobně píše Žižlavský (2003), že 

sociální vědy jsou multiparadigmatické. V rámci sociologie, sociální práce či sociální 

politiky podle něj nalezneme několik rozdílných paradigmat, která vedle sebe (ko)existují.

V interpretativním pojetí nemá sociální skutečnost prvotně přírodní charakter, nýbrž 

je do značné míry lidským výtvorem, resp. výtvorem lidského jednání. Aby se 

výzkumník/-ice dozvěděl/-a něco o sociální skutečnosti, musí studovat sociální jednání lidí 

v každodenním životě a významy, které lidé svému jednání přisuzují. Jde o princip tzv. 

interpretativního porozumění, které obvykle vyžaduje od vědce spoluúčast na aktivitách 

studovaného vzorku lidí (Žižlavský, 2003). Guba a Lincoln (1994) uvádějí, že pro 

konstruktivistický přístup je z ontologického hlediska typický relativismus - tedy místně a 

časově specifické reality, které jsou individuálně konstruované. Podobně výzkum, který se 

opírá o konstruktivistické paradigma, přináší konstruovaná (utvářená) zjištění. 

Metodologii, která se spojuje s konstruktivistickým přístupem, označují Guba a Lincoln 

jako hermeneuticko-dialektickou. 

Konstruktivismus přímo spoléhá na nekonečné množství lidských konstrukcí, 

založených na specifických, sociálně, kulturně, ekonomicky či genderově podmíněných 

zkušenostech v rámci každodenní žité reality. Tento přístup je stěžejní pro mou 

diplomovou práci, neboť v ní jde skutečně o zachycení těchto individuálních a jedinečných 

„pohledů“ a „hlasů“, o kterých jsem přesvědčena, že mi ve spolupráci s precizně 

provedeným statistickým šetřením, mohou poskytnout cenné informace k problematice 

kriminality nezletilých dívek. Moje zvýšená pozornost věnovaná rizikovému chování dívek 

je explicitní a záměrná. Právě dlouhodobé opomíjení a tristní nedostatek odborných studií 

věnovaných trestné činnosti dívek iniciovalo mou snahu zachytit zejména co nejvíce 

z jejich interpretací. 

Nicméně i vůči míře autentičnosti hlasů dívek coby členek nejrůznějších subkultur 

může být vznesena kritika. Nejenže jsou subkultury vždy součástí dominantní kultury, a 

proto přejímají, byť neuvědomovaně, velkou část jejích hodnot, norem aj., ale celé 

studované kulturní systémy jsou infiltrovány androcentrickým, rasistickým a xenofobním 

myšlením. V této optice se míra autentičnosti hlasů jeví jako přinejmenším sporná. 

Ohledně autentičnosti hlasů respondentek vyjadřuje skepsi např. Swindells (1989, in 

Reinharz, 1992), která tvrdí, že produkce hlasů může být jen formou útlaku. Reinharz 

(1992) se odvolává rovněž na argumenty Cullwick v díle The Diaries of Hannah Cullwick, 

Victorian Maidservant (in Stanley, 1984), že neexistuje žádný autentický hlas žen. 
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Přestože v první fázi výzkumu provádím statistické šetření, takže by nemělo být 

pochyb o „objektivní platnosti“ empirických zjištění, jsem přesvědčena, že ani spisovou 

dokumentaci dětí, která je předmětem mého studia v této části výzkumu, není možné 

považovat za hodnotově neutrální, objektivní zdroj informací. Dokumentace je vždy 

vedena lidmi (muži a ženami), a tudíž i zkoumaná realita je ovlivněna lidskými 

intelektuálními a hodnotovými vlivy. Podobně moje následná analýza a interpretace 

spisové dokumentace dětí nemůže nikdy být zcela hodnotově neutrální. 

Renzetti a Curran (2005) v této souvislosti upozorňují na problematičnost výzkumů 

opírajících se o oficiální (např. policejní) statistiky. „Tyto statistiky zahrnují pouze trestné 

činy, jež jsou policii známy, a ty tvoří podle odhadů pouhou třetinu všech spáchaných činů. 

Podstatná část spáchaných trestných činů tedy není vůbec zjištěna“(s. 327). 

Dalším argumentem pro konstruktivistický přístup k výzkumnému šetření je samotná 

povaha trestné činnosti (tj. činnost vymezovaná ve vztahu k právním normám). Co je 

považováno za trestný čin, vymezuje příslušná legislativa daného státu, přičemž tak odráží 

představy většinové společnosti o tom, co je správné a co je špatné. Je-li u daného skutku 

naplněna trestní podstata, pak jde samozřejmě o vyhodnocení dané věci osobami 

reprezentujícími legislativní systém určitého státu (v tomto případě České republiky), ale 

současně je rozhodování těchto osob (sociálních kurátorů/-ek, soudců a soudkyň) vždy 

součástí určitého společenského, kulturního či politického kontextu. Na tomto základě je 

možné usuzovat, že ne všichni soudci a soudkyně by v konkrétním případě rozhodli stejně, 

ne všichni by klasifikovali určité skutky jako trestné činy, přičemž jejich rozhodování 

může být infiltrováno mnohými stereotypními obrazy (vč. genderových), které se uplatňují 

v rámci společnosti. Proto ani na trestné činy v anamnézách studovaného souboru dětí 

nelze pohlížet s naprostou přesvědčeností o „objektivním faktu“. V užším smyslu slova 

budu nicméně pracovat s delikventním chováním jako s vykazováním trestné činnosti, 

která je vymezena trestním zákonem, kdy je pro mne jediným dostupným zdrojem dat 

spisová dokumentace dětí umisťovaných do ústavního zařízení.

Delikventní chování však může, ale také nemusí být spojeno s právními následky. 

Pak je v literatuře obvykle označováno jako asociální, sociálně patologické či „pouze“ 

nemorální. Vzhledem k nejednotným definicím, co všechno takto pojímané delikventní 

chování zahrnuje (viz Labáth, 2001; Sochůrek, 2001, aj.), bude záležet do značné míry na 

mém rozhodnutí, co všechno do této skupiny projevů zahrnu.

Pro maximálně komplexní zjištění v první výzkumné části zjišťuji jak počet 

delikventů a delikventek v užším smyslu slova (páchající trestnou činnost), tak i podíl dětí 
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dopouštějících se delikventní činnosti v širším pojetí, tj. ve smyslu rizikového chování či 

dissociálního chování, jak jej vymezuje Labáth (2001). V třetí fázi výzkumu je podmínkou 

výběru respondentky porušení zákonné normy chování (tj. delikventní chování v užším 

smyslu slova), nicméně i u těchto dívek lze identifikovat další typy rizikového chování, 

které lze klasifikovat jako delikventní v širším pojetí.

3.2 Sociální teoretizování

V této kapitole nejprve stručně nastíním, na jakých předpokladech týkajících se 

výzkumných strategií spočívá dominantní diskurs v sociologii. V tomto kontextu 

představím argumenty některých autorů/-ek pracujících v rámci tohoto diskursu a následně 

budu uvedené argumenty konfrontovat s kritickou sociologickou perspektivou. Vysvětlím 

koncept sociálního teoretizování, který je klíčový pro mou diplomovou práci.

  Strategii výzkumu chápe Žižlavský (2003) jako „spojení implicitního rozhodnutí co, 

nebo kdo, bude zkoumanou jednotkou s určitým výzkumným zaměřením“ (s. 13). 

Z hlediska druhu strategie lze podle autora rozlišit dva typy, a to kvalitativní výzkumnou 

strategii a kvantitativní výzkumnou strategii. 

Termínem kvalitativní výzkum se rozumí jakýkoliv výzkum, jehož výsledků se 

nedosahuje pomocí statistických procedur či jiných způsobů kvantifikace (Strauss a 

Corbin, 1999). Creshwell (1998) definoval kvalitativní výzkum následovně: „Kvalitativní 

výzkum je proces hledání porozumění založený na různých metodologických tradicích 

zkoumání daného sociálního nebo lidského problému. Výzkumník vytváří komplexní, 

holistický obraz, analyzuje různé typy textů, informuje o názorech účastníků výzkumu a 

provádí zkoumání v přirozených podmínkách“ (s. 12).

Kvantitativní výzkum využívá náhodné výběry, experimenty a silně strukturovaný 

sběr dat pomocí testů, dotazníků nebo pozorování (Hendl, 2005). Autor dále předpokládá, 

že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat. Konstruované koncepty se 

zjišťují pomocí měření, v dalším kroku se získaná data analyzují statistickými metodami 

s cílem je explorovat, popisovat, případně ověřit pravdivost daných představ o vztahu 

sledovaných proměnných. Kvantitativní výzkum podle autora probíhá více strukturovaně a 

uplatňuje spíše deduktivní postupy. 

Pokud se porovnají obě strategie z hlediska cílů, pak cílem kvantitativního výzkumu 

je testování hypotéz, zatímco cílem kvalitativního výzkumu je vytváření nových hypotéz, 

nového porozumění (Disman, 2002). Disman dále říká, že rozdíl obou metod spočívá 
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rovněž v jejich zásadně odlišné logice, přičemž logika kvantitativního výzkumu je 

deduktivní a logika kvalitativního výzkumu je induktivní. S tímto tvrzením nesouhlasí 

Žižlavský (2003) který upozorňuje na to, že sice nové teoretické poznatky vycházejí 

z empirických dat, ale stejně jako v kvantitativním výzkumu postupuje výzkumník/-ice od 

abstraktního ke konkrétnímu a až v závěrečné etapě je tomu naopak. To podle Žižlavského 

znamená, že „kvalitativní výzkumný proces je retroduktivní“ (s. 41).

Morrow (1994) se pokusil o dekonstrukci konvenčního diskursu metodologie 

v sociálních vědách, který je reprezentován výše uvedenými autory. Morrow diskutuje 

vzájemnou argumentační konfrontaci zastánců a zastánkyň tzv. kvantitativního výzkumu a 

obhájců/-kyň výzkumu tzv. kvalitativního. Kvantitativní výzkumníci/-ice považují 

kvalitativní výzkum za nepřesný a zkreslený subjektivitou výzkumníka/-ice, a z toho 

důvodu za neefektivní jak z hlediska predikce, tak z hlediska možného zobecnění. Naopak 

kvalitativní badatelé a badatelky chápou kvantitativní výzkum jako založený na naivní 

objektivitě, selhávající v interpretaci jednání studovaných osob a neschopný sociální 

konstrukce reality. Morrow uvádí, že v rámci ustavené opozice mezi kvantitativními a 

kvalitativními metodami je konvenčním diskursem upřednostňován výzkum 

kvantitativní21. Autor usuzuje, že zásadní chybou, na níž spočívá tato opozice, je 

poměřování kvalitativního výzkumu standardy a měřítky platnými pro kvantitativní 

metody (tj. kritéria objektivity, reliability, zobecnitelnosti a interní validity). Za účelem 

rekonstrukce vztahu mezi interpretací a vysvětlením autor rozvíjí „kritickou sociální teorii“ 

(s. 204).

Typické pro tzv. kvantitativní přístupy je podle Morrow (1994) využití agregátní 

analýzy (studovány jsou sociální agregáty22, nikoli jednotlivci jako takoví). Agregátní 

analýza je velmi často uplatňována prostřednictvím dotazníkových šetření. Jak autor 

doplňuje, v kvantitativní sociologii je pohled na kauzalitu převzat z oblasti přírodních věd 

(jedna původní podmínka nutně (či pravděpodobně) vede ke konkrétním výstupům).

Na druhé straně kvalitativní výzkum je v argumentu autora obvykle spojován se 

třemi charakteristikami: 1. design případové studie; 2. interpretace jednání (akce) a 3. 

hustý popis. Koncept případové studie je spojen s porozuměním bohatému komplexu 

faktorů, které případ definují (společenské, individuální či organizační). 

                                                
21 V tomto smyslu je možné oba typy výzkumu považovat za binární opozice.
22 Tyto agregáty zde nejsou chápány v silném sociologickém smyslu, neboť v jejich rámci nedochází 
k vzájemným interakcím mezi členy/-kami.
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Právě design případové studie je stěžejní pro tuto diplomovou práci, kdy moje úsilí 

bude spočívat ve snaze porozumět faktorům, které ovlivňují motivy studovaných dívek 

k chování, které je v rozporu s většinovými normami společnosti. V rámci mého 

výzkumného šetření tak budu používat koncept exploratorní případové studie (Yin in 

Švaříček a Šeďová, 2007), abych prozkoumala konkrétní případy a kontextuální pozadí, na 

němž se u dívek umisťovaných do diagnostického ústavu rozvinulo rizikové chování. 

Reinharz (1992) vysvětluje důvody, proč se feministické výzkumnice tak často vztahují 

právě k této metodě: 1) případové studie poskytují experimentální, analytickou a 

historickou informaci, což je nutné pro porozumění životům žen a sobě samým; 2) 

dokreslují určité aspekty teorie; 3) ilustrují myšlenky, pomáhají vysvětlit vývoj procesu 

(jevu) v čase a ukazují omezení zobecnění; 4) pomáhají prozkoumat dosud nezmapované 

otázky; 5) umožňují pokládat provokativní otázky. 

Příkladem irelevantního poměřování případové studie měřítky platnými pro 

kvantitativní metody je například argument Hendla (2005), který za základní problémy 

případové studie považuje potíže s prokazováním příčinných souvislostí a potíže se 

zobecnitelností na populaci. Nisbet a Watt (1984) se shodují s Hendlem, když vytýkají 

případovým studiím jejich obtížnou zobecnitelnost na širší vzorky populace. Za další slabé 

stránky metody pokládají jednak obtíže při ověřování spolehlivosti, neboť studie jsou často 

založeny na subjektivních interpretacích, a rovněž sklon případových studií ke zkreslením, 

která bývají způsobena zaujatostí výzkumníka/-ice, jeho/její slabou teoretickou citlivostí 

(in Švaříček a Šeďová, 2007).

Morrow (1994) na základě uvedeného kritizuje konvenční diskurs, který upevňuje 

naznačené kvantitativně-kvalitativní distinkce a dále je reprodukuje. Sám usuzuje, že 

předpoklad o distinkci mezi kvantitativními a kvalitativními metodami v sociologii slouží 

především k zakrývání či zmatení teoretických pozic. Ve skutečnosti je tím zakrývána 

daleko zásadnější teoretická distinkce – tj. mezi pojímáním souboru jedinců jako sociální 

skupiny na jedné straně a jako sociálního agregátu na straně druhé. 

Autor vede svůj argument ve čtyřech stupních: 1. Kvalitativně-kvantitativní opozice 

jako taková představuje falešnou dichotomii v současné praxi sociálního výzkumu. Nic 

nevylučuje užití kvantitativních reprezentací či nekvantitativních formálních metod 

v kvalitativním výzkumu a na druhou stranu rovněž etnografové a etnografky ve svých 

výzkumných projektech počítají. 2. Tato opozice se v praxi vztahuje k specifickým 

analytickým strategiím. Strategie statistické analýzy chtějí modelovat sociální svět 

v termínech příčinných vztahů. Nestatistické přístupy v sociologii, ať už kvalitativní nebo 
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kvantitativní, usilují o porozumění vztahům existujícím mezi sociálními aktéry/-kami a 

jinými formami sociální organizace. 3. Tyto strategie nejsou jednoduše různé způsoby 

zkoumání téhož sociálního jevu, nýbrž jsou způsobem utváření souboru jedinců do dvou 

různých druhů jevů. Zatímco nestatistický výzkum se pokouší popsat společnost pomocí 

odkazů k systemickým a sociálním vztahům, které ji utvářejí (abychom studovali 

jednotlivce, musíme jej studovat coby participanta/-ku v komunitách, třídách, institucích a 

kulturních diskursech), statistický výzkum nahlíží na členy/-ky výzkumného vzorku jako 

na navzájem nezávislé (tj. člen/-ka agregátu). 4. Za těmito různými druhy sociálních jevů 

leží významné teoretické distinkce, přičemž je nesprávné je pojmenovávat jazykem 

kvalitativně-kvantitativním. Naznačená nekongruence s teoretickou sociologií je 

způsobena faktem, že statistická analýza není sociologickou metodou, nýbrž je spíše 

nástrojem, který byl do této disciplíny importován z přírodních věd. Statistická analýza je 

založena na hodnotě a logice sociálního inženýrství a tato hodnota začala definovat 

dominantní diskurs v sociologii. 

Podle autora bychom na základě těchto argumentů měli odmítnout kvalitativně-

kvantitativní distinkci jako neadekvátní, zkreslující a ideologický předpoklad. Naším 

zájmem v rámci sociologie by tak neměl být model sociálního inženýrství, nýbrž „sociální 

teoretizování“ (s. 211). Sociální teoretizování je motivováno snahou porozumět a 

v některých případech i transformovat dosavadní společenský řád, tj. sociální vztahy 

konstituující společnost (ibidem). V tomto ohledu je podle Morrow sociální teoretizování 

jak interpretativní, tak i strukturální.

  

3.3 Techniky sběru dat

První fáze výzkumu obnášela shromáždění empirického materiálu v podobě 

anamnestických dat dětí přijímaných k diagnostickému pobytu v konkrétním zařízení pro 

výkon ústavní a ochranné výchovy v letech 2003-2008, a to na základě usnesení o 

předběžném opatření, rozsudku o ústavní výchově, rozsudku o ochranné výchově či 

kontraktu o dobrovolném pobytu. Použita byla metoda obsahové analýzy dokumentů. 

V této části výzkumu bylo mým cílem zjistit, kolik chlapců a kolik dívek mělo ve spisové 

dokumentaci vedené oddělením sociálně právní ochrany dítěte či oddělením kurátorské 

činnosti, záznam o spáchaném trestném činu či o rizikovém chování. Zajímal mne 

charakter trestného činu (stupeň společenské závažnosti), tedy zda se jednalo o drobnou či 
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závažnější majetkovou trestnou činnost, násilnou trestnou činnost (loupež, fyzické 

napadení) aj., a rovněž druh a formy zaznamenaného rizikového chování. 

Obě následující výzkumné fáze jsou založeny na designu případové studie. Na pozadí 

konkrétních genderových aspektů každodenního života umístěných dětí v rámci studované 

instituce stojí v centru mého zájmu vybrané respondentky (aktuálně umístěné v této 

instituci) a jejich motivy k porušování většinových společenských norem. Kromě 

hloubkových polostrukturovaných rozhovorů, které jsem s těmito dívkami realizovala, mi 

šlo o detailní popis případů těchto dívek, přičemž jsem vycházela nejen ze spisové 

dokumentace dívek z minulosti, ale i ze současné dokumentace vedené o dívkách 

v diagnostickém ústavu a rovněž ze zkušeností z přímé práce s těmito dívkami (provádění 

vstupních pohovorů, zúčastněné pozorování na individuálních a skupinových 

terapeutických skupinách, pedagogicko-výchovná práce v rámci nutných týmových 

přesahů v naší organizaci). 

V této části výzkumu bylo možné nashromážděná data doplnit výstupy z rozhovorů 

například se zákonnými zástupci/-kyněmi vybraných dívek, což by mohlo potenciálně 

přinést nový obohacující rozměr ve výsledných interpretacích. Nicméně vzhledem 

k organizačním potížím (zprostředkování kontaktu s rodiči, prarodiči či jinými 

pečovatelskými osobami bývá mnohdy komplikované, v některých případech se za dobu 

pobytu dítěte v zařízení nepodaří navázat žádný kontakt) jsem od tohoto záměru upustila. 

Navíc za klíčové kompetentní osoby (expertky na svůj vlastní život) v této práci považuji 

právě samotné dívky.  

Metoda rozhovoru, jež se stala základem poslední fáze výzkumu, je obecně nejčastěji 

používanou metodou sběru dat v kvalitativním výzkumu. Obvykle se jedná buď o 

nestrukturovaný nebo o polostrukturovaný rozhovor. „Polostrukturovaný rozhovor tvoří 

soubor otázek v pevném pořadí a stejně formulovaných“ (Žižlavský, 2003: 120). 

Formulace otázek je vedena cílem maximální srozumitelnosti pro respondenty/-ky.

Metoda rozhovorů má z hlediska feministické tradice zásadní význam. Reinharz 

(1992) shrnuje hlavní výhody a specifika konceptu hloubkových rozhovorů z feministické 

perspektivy: 1) opakovaný hloubkový rozhovor těží z osobní interakce mezi tazatelem/-

kou a respondentem/-kou (rozvoj důvěry); 2) vztah mezi tazatelem/-kou a respondentem/-

kou se při opakovaných hloubkových rozhovorech mění a osobnosti všech respondentů/-ek 

mají čas a šanci v průběhu rozhovorů vyniknout; 3) význam rozhovoru nedefinuje 

výzkumník/-ice, nýbrž je postupně vytvářen, vyvstává v rámci vzájemné interakce; 4) 

opakované hloubkové rozhovory jsou přesnější než ty jednorázové, protože poskytují 
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příležitost klást dodatečné otázky během rozhovoru a získávat tak korektivní zpětnou 

vazbu ohledně již získaných informací.

Polostrukturované rozhovory, které jsem vedla s respondentkami, obsahovaly 

následující sadu otevřených otázek:

 Uvědomuješ si v tuto chvíli, proč ses dostala do DDÚ?

 Vzpomínáš si, co předcházelo tvému umístění?

 Jak došlo k tomu, že jsi začala.......... (doplněno dle typu rizikového chování)?

 Dalo by se říci, proč jsi.......... (doplněno dle typu rizikového chování)?

 Následoval nějaký postih/trest?

 Jak tu situaci vnímáš dnes?

 Když dnes hodnotíš tu situaci, jak by ses zachovala?

+ otázky pokládané ve čtvrtém interview: 

 Jak vnímáš informaci o tvém odjezdu? Jak hodnotíš zařízení, do kterého odjíždíš?

 Uvědomila sis během pobytu něco, co by mohlo nyní objasnit tvé důvody k……….

(doplněno dle typu rizikového chování)?

Uvedené otázky jsem pokládala respondentkám opakovaně, tedy celkem čtyřikrát 

v rámci čtyř po sobě jdoucích rozhovorů. Forma konkrétních otázek musela být v určitých 

případech podle potřeby modifikována, a to vzhledem k aktuálnímu emočnímu nastavení, 

k obecným rozumovým schopnostem oslovených dívek a k aktuálním situačním faktorům. 

Otázky musely být zpřesňovány, reformulovány, opakovány, aby respondentky skutečně 

porozuměly tomu, na co se jich ptám. Využívala jsem princip parafrázování a dalších 

zpětnovazebných mechanismů. Principem rozhovorů bylo aktivní, nedirektivní a 

empatické naslouchání z mé strany. Vycházela jsem tak z humanistického přístupu

v sociální práci23.

Hlavní sada výzkumných otázek musela být prokládána a doplňována dalšími 

otázkami tzv. otevírajícími, otázkami na posílení a rozvoj důvěrné atmosféry a bezpečného 

prostředí, ale i otázkami, které zcela nesouvisely s tématem výzkumu, a naposledy 

otázkami, které bezpečně uzavíraly blok dotazování, aby dívka z interview odcházela 

s dobrým pocitem. 

                                                
23 Humanistický přístup v sociální práci se podle Matouška a kol. (2001) soustředí na člověka jako na 
autonomní osobnost, která má svou vlastní hodnotu, jejíž názory a zkušenosti jsou platné a cenné. 
S klientem/-kou se jedná partnersky, je mu/jí  přiznána expertní role ve vztahu k jeho/jejímu životu. Mezi 
základní principy patří podle autora „opravdovost, upřímnost, vřelost, respekt, akceptace a empatické
porozumění“ (s. 203). 
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Stalo se, že se během rozhovoru nepodařilo získat odpovědi na všechny otázky, 

neboť schopnost koncentrace respondentky kolísala. Často jsem byla nucena opustit 

předmětné téma, neboť respondentka aktuálně potřebovala vyřešit jiný problém, který ji 

tížil. V těchto případech bylo nutné zvažovat priority, neboť mou rolí je zejména 

participovat na řešení problémů umístěných dívek, nikoli za každou cenu získávat 

empirická data. 

Jednotlivé rozhovory probíhaly v místnostech, kde se obyčejně uskutečňují 

psychoterapeutická skupinová sezení s dětmi. Šlo tedy o prostředí, které mají děti 

asociované s atmosférou důvěry, bezpečí, vzájemnosti, volné komunikace, svobodného 

vyjadřování názorů, ale na druhou stranu rovněž s pravidly, která si každá výchovně-

vzdělávací skupina v DDÚ sama spoluvytváří a jimiž se v rámci terapeutických skupin 

řídí. 

Byla jsem velmi limitována časem, a to jak ve smyslu doby vymezené pro jednotlivé 

rozhovory24, tak ve smyslu disponibilního času obecně pro každou z respondentek 

(diagnostický pobyt je časově omezen na 6-8 týdnů). Bylo nutné vytvořit časový plán 

práce s jednotlivými dívkami, tak aby bylo možné zrealizovat více rozhovorů s každou 

dívkou (metoda opakovaných hloubkových rozhovorů). První rozhovor byl současně 

vstupním individuálním rozhovorem s danou dívkou, kdy byla dívce současně osvětlena i 

pravidla fungování zařízení, byly jí nastíněny další možné perspektivy v souvislosti 

s umístěním do sítě následných zařízení apod. Druhý rozhovor jsem provedla vždy ještě 

v adaptační fázi pobytu (tj. přibližně do dvou týdnů od nástupu). Následoval rozhovor 

v době osvojení pravidel fungování a režimu DDÚ, kdy již dítě bývá do značné míry 

aklimatizováno, cítí se poměrně bezpečně a začíná si vytvářet pevnější vztahy s dětmi i 

s pracovníky/-icemi zařízení. Poslední, tj. čtvrtý rozhovor jsem realizovala v době 

předcházející odjezdu, přesněji řečeno v době, kdy se již dívka dozvěděla datum a místo 

svého odjezdu. V této fázi šlo o zhodnocení původních představ, přání, ideálů a očekávání, 

o konfrontaci s realitou, dojmy z nadcházejícího odjezdu, pokus o znovureflektování  

trestného činu v anamnéze.

Z hlediska časové náročnosti se jednalo o dlouhodobý výzkum. Teoreticky bylo 

potřeba počítat až s dvouměsíčním časovým rozsahem pro jednu respondentku. V reálu se 

                                                
24 Rozhovory netrvaly déle než 1 hodinu, vždy ovšem šlo o individuální posouzení situace, o schopnost 
dlouhodobé/krátkodobé koncentrace dané respondentky, o míru unavitelnosti, do úvahy bylo nutné vzít 
rozumovou úroveň respondentky, její komunikační schopnosti, momentální naladění a ochotu k rozhovoru a 
jiné situační i permanentní charakteristiky.
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ovšem pobyty klientek s delikventními prvky v anamnéze časově kryly, tudíž výzkumná 

šetření několika respondentek probíhala paralelně. Tato skutečnost pozitivně ovlivnila 

analytickou a interpretativní výzkumnou část, neboť umožnila neustálou vzájemnou 

komparaci dat. 

Jak jsem již uvedla, součástí designu případové studie je rovněž metoda 

zúčastněného pozorování. Pozorování probíhalo na bázi přímé práce s výchovnými 

skupinami, v nichž jsou dívky v systému ústavního zařízení ukotveny. Jako sociální 

pracovnice s těmito skupinami pracuji jak formami sociální intervence, tak i 

pedagogickými a etopedickými prostředky, a to vzhledem k nutným přesahům mezitýmové 

spolupráce v zařízení. Participací na každodenních aktivitách výchovných skupin je možné 

zdokumentovat jak vnější projevy a chování problémových dívek, tak si současně učinit 

základní představu o vnitřních motivech jednání, myšlenkových procesech a hodnotových 

orientacích těchto dívek.

Pozorování jako součást výzkumného šetření mělo podobu zúčastněného skrytého 

pozorování – to znamená, že jsem vždy fungovala jako součást skupiny (ačkoli z pozice 

autority) a že zkoumané osoby nevěděly o tom, že jsou pozorovány k výzkumným účelům. 

Cílem bylo zachycení každodenních interakcí, komunikačních vzorců a chování 

respondentek v maximálně přirozeném prostředí (pokud lze takto označit prostředí, které je 

vytvářeno na půdě ústavního zařízení), což by nebylo možné, pokud by se děti chovaly 

naprosto účelově25.

Zúčastněné pozorování probíhalo na více různých místech budovy zařízení 

(v závislosti na programu jednotlivých skupin, jejichž součástí byly vybrané 

respondentky), ale i v terénu, tj. mimo areál DDÚ, kam se děti v rámci odpoledního a 

víkendového programu běžně dostávají.

Pozorování se neuskutečňovalo na základě předem daného předpisu, tj. šlo o 

pozorování nestrukturované. V tomto kontextu jsem měla jako pozorovatelka specifické 

postavení, neboť jsem se nemohla označit za úplnou účastnici, ani za účastnici jako 

pozorovatelku, ani pozorovatelku jako účastnici či úplnou pozorovatelku. Děti, se kterými 

v instituci pracuji, vědí o mé profesní roli (sociální pracovnice) a uvědomují si, že jako 

jedna z mnoha dospělých, se kterými přicházejí v zařízení do styku, spolurozhoduji o 

jejich dalším osudu. Ostatně všechny profese, které jsou v DDÚ vykonávány, jsou 

                                                
25 Tím se ovšem neříká, že se jinak účelově nechovají. Skutečnost je taková, že mnohé děti se snaží vyvolat u 
dospělých dobrý dojem a účelově plnit pravidla režimu, aby si zajistily dislokaci do „dobrého“ zařízení. 
Ovšem i tato přetvářka mizí v okamžicích, kdy se děti dostávají do určité formy zátěže, vypětí, únavy aj. 
(forma pěších túr, výletů, zátěžových terapeutických akcí v terénu).
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založeny na pozorování, které může u dětí vyvolat účelové chování. Děti se ocitají 

v ústavním prostředí a vědí, že zde budou dva měsíce neustále pozorovány. Ovšem právě 

s tím, jak se sžívají s prostředím, navazují důvěrné vztahy s dospělými a přestávají za 

každých okolností kontrolovat své reakce (pokud jsou toho schopny), se začíná umělé 

prostředí měnit v prostředí „přirozené“. Role pracovníků a pracovnic coby pozorovatelů a 

pozorovatelek se však nevytrácí, nýbrž je neustále implicitně přítomná veškeré výchovné 

práci. Specifikem mého postavení je tedy dvojrole sociální pracovnice a výzkumnice 

v jedné osobě.

3.4 Výzkumný vzorek

V rámci obsahové analýzy dokumentů byly do zkoumaného vzorku zahrnuty všechny 

nezletilé děti, které nastoupily k diagnostickému pobytu do diagnostického ústavu v době 

od 1. 1. 2003 do 31. 12. 2008, a rovněž veškerá spisová dokumentace těchto dětí, která 

byla ze strany OSPOD (zákonných zástupců/-kyň, Policie ČR apod.) poskytnuta. Jedinci 

zahrnutí do této studie jsou součástí sociálního agregátu, jak o něm hovoří Morrow (1994). 

Pro účely polostrukturovaných rozhovorů jsem kombinovala tzv. kriteriální výběr 

respondentek a tzv. příležitostný výběr. Jak uvádí Žižlavský (2003), principem 

kriteriálního výběru je, že do vzorku zahrnujeme všechny případy splňující nějaké 

kritérium související s výzkumným tématem a výzkumným cílem. V mém případě se 

jednalo o následující kritéria: 1. dívky přijaté k diagnostickému pobytu do diagnostického 

ústavu (tj. aktuálně zde pobývající, či takové, které absolvovaly pobyt v době realizace 

výzkumného šetření, tak aby s nimi bylo možné provést rozhovory), 2. trestný čin 

(provinění, čin jinak trestný) popsaný v sociální anamnéze respondentky.

„Jak kvalitativní výzkum pokračuje, tak se objevují před výzkumníkem nové, 

neočekávané možnosti výběru dalších případů do vzorku. Dodatečný výběr případů 

obohacuje výzkumníka dalšími informacemi relevantními k výzkumnému tématu“ 

(Žižlavský, 2003: 116). Příležitostný výběr, který charakterizoval závěrečnou fázi 

výzkumu, je typický pro výzkumné prostředí diagnostického ústavu, kde dochází 

k neustálému pohybu (obratu) dětí, které obvykle nestráví v zařízení dobu delší než dva 

měsíce. 
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3.5 Hodnocení kvality výzkumu

Disman (2002) uvádí, že kvantitativní výzkum se vyznačuje vysokou reliabilitou 

(spolehlivostí) a poměrně nízkou validitou (platností). První aspekt je zajištěn vysokou 

standardizací dat. Nízká validita výzkumu je způsobena tím, že respondent/-ka je velmi 

omezen/-a ve vyjadřování svého mínění, obvykle je nucen/-a vybrat si jednu z možností, 

které nabízí výzkumník/-ice. Naproti tomu pro kvalitativní výzkum je podle autora typická 

nízká reliabilita, která je odvislá od slabé standardizace dat, a vysoká validita. Tu zajišťuje 

předpoklad, že respondent/-ka není při poskytování informací natolik omezován/-a, 

obvykle může využít volných odpovědí, nemusí se snažit vtěsnat do předem připravených 

kategorií. 

Jak ovšem ukazují argumenty Morrow (1994), které diskutuji v kapitole 3.2 Sociální 

teoretizování, jsou Dismanovy charakteristiky týkající se kvalitativních aspektů výzkumu 

irelevantní, neboť autor se zde jednoznačně dopouští poměřování kvalitativních metod 

standardy platnými pro kvantitativní metody. V kontrastu s Dismanem Guba a Lincoln 

(1985) uvádějí, že koncepty objektivity, reliability, zobecnitelnosti a interní validity za 

neadekvátní pro kvalitativní výzkumné studie, neboť jsou spojeny s kvantitativním 

výzkumem. Doporučují je proto nahradit alternativními kritérii kvality výzkumu: a) 

credibility (důvěryhodnost) – podobá se interní validitě kvantitativního výzkumu, odpovídá 

na aspekt pravdivosti; je nutné prokázat, že předmět zkoumání byl přesně identifikován a 

popsán; b) transferability (přenositelnost) – podobá se externí validitě, zobecnitelnosti v 

kvantitativním výzkumu, odpovídá na aspekt aplikovatelnosti; jde o to, zda je možné 

využít závěry z daného případu pro jiný podobný případ; c) dependability (hodnověrnost) -  

je alternativou požadavku spolehlivosti (reliability) u pozitivistického výzkumu, odpovídá 

na aspekt konzistence (shody, soudržnosti); jedním ze způsobů, jak ji zajistit, je tzv. 

triangulace (viz níže); d) confirmability (potvrditelnost) – je alternativou požadavku 

objektivity v pozitivistickém výzkumu, odpovídá na aspekt neutrality; jde o objektivitu 

samotné výzkumné studie, tj. zda zpráva obsahuje dostatek informací, aby bylo možné 

posoudit jak proces zkoumání, tak i poznatky (in Hendl, 2005).

Autorská dvojice dále tvrdí, že každý výzkum musí řešit následující čtyři problémy: 

1. truth value (pravdivostní hodnota), tj. jak je možné dosáhnout důvěry ve výsledky 

výzkumu; 2. applicability (upotřebitelnost) – tj. zda jsou zjištěné závěry aplikovatelné 

(upotřebitelné) v jiném prostředí, na jiné populaci atd.; 3. consistency (shoda, soudržnost) –
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tj. s jakou spolehlivostí lze tvrdit, že výsledky výzkumu jsou opakovatelné; 4. neutrality

(neutralita) – tj. zda jsou výsledky výzkumu skutečně určeny respondentem/-kou (ibidem). 

Zmiňovaným konceptem používaným v souvislosti s kvalitou a komplexitou analýzy 

je tzv. triangulace, která podle Švaříčka a Šeďové (2007) „zaručuje rozmanitost pohledů na 

zkoumanou otázku“ (s. 204). Tento koncept rozšiřuje záběr výzkumu a přidává mu 

hloubku, ukazuje různost pohledů a vliv situačního kontextu na produkci empirického 

materiálu. „Triangulace by měla pomoci vysvětlit plně a komplexně lidské jednání z více 

než jedné perspektivy“ (tamtéž). 

V této diplomové práci využívám koncept triangulace na úrovni: 1. výzkumných 

metod – využívám více metod současně: rozhovory, pozorování, studium dokumentů; 2. 

kombinace přístupů – v mém pojetí se jedná o výzkum, který kombinuje statistické šetření 

s designem případové studie; 3. kombinace zdrojů dat – jde nejen o autentické hlasy 

vybraných dívek, ale posuzuji rovněž materiály sestavované především z pohledu a 

perspektivy sociálních pracovnic/-íků OSPOD, preventistek/-ů a kurátorek/-ů.

Jak píši výše, v mém výzkumu mi jde o porozumění příčinám rizikového chování u 

nezletilých dívek. Primárním cílem této práce je zejména upozornit na nedostatky 

v deduktivní metodě, která je obvykle na výzkumy delikventního chování aplikována. 

Začíná se velkým výzkumným vzorkem, který má společnou charakteristiku (trestná 

činnost). Gender není při výběru vzorku buď vůbec reflektován, nebo jsou mezi 

respondenty zařazeni pouze či převážně chlapci, a to bez bližšího okomentování. Následně 

jsou zjišťovány charakteristiky, které jsou společné vybrané skupině, a sumarizovány do 

obecnějších kategorií, jež jsou následně označeny jako faktory podmiňující delikvenci. 

Domnívám se, že tento přístup k výzkumným datům je nedostačující a neposkytuje 

skutečný vhled do problematiky. Naopak, tyto kategorie je dokonce možné 

intepretovat jako sekundárně viktimizující ve vztahu k dívkám s rizikovým chováním, ale 

též jako viktimizující ve vztahu k dívkám s „nerizikovým“ chováním, které však fakticky 

vyrůstají například v neúplných rodinách, v rizikových komunitách, mají kontakt 

s vrstevníky/-icemi páchajícími trestnou činnost apod.   

Můj postup vychází z přesvědčení, že nikdo kromě samotných dívek neví lépe než 

ony, proč se uchýlily k danému jednání. Bez ohledu na to, zda jsou jejich individuální 

motivy sdíleny ještě někým dalším, tyto výpovědi jsou platné a empiricky hodnotné. 

Z feministické perspektivy pak má „ženský hlas“ speciální hodnotu. Promlouvají jím 

osoby náležící k historicky umlčovanému, zneviditelňovanému a marginalizovanému 

genderu. Nicméně pokud bychom přesto zjištěné motivy (příčiny) kriminálního chování 



70

chtěli kategorizovat do skupin a činit obecnější závěry o faktorech podněcujících rozvoj 

delikventní kariéry jedinců, budou nezbytné další rozsáhlejší studie, které nám umožní 

vhled do životů a motivací dalších respondentek (a rovněž respondentů). Je mým přáním 

výzkumné snahy tohoto typu podnítit touto diplomovou prací.

3.6 Etické aspekty výzkumu

Hendl (2005) doporučuje velmi citlivě ošetřit etické aspekty související s výzkumným 

procesem. Je podle něj zejména potřeba získat od respondentů/-ek souhlas s výzkumným 

projektem a manipulací se zjištěnými údaji. V optimálním případě by se mělo jednat o 

písemnou podobu takového souhlasu, tedy o tzv. poučený (informovaný) souhlas (s. 155). 

Nezletilí/-é, jak autor uvádí, poučený souhlas poskytnout nemohou, přesto je však, 

umožňují-li to okolnosti, nanejvýš žádoucí získat i od těchto respondentů/-ek souhlasné 

prohlášení. 

V rámci obsahové analýzy dokumentů, kdy pracuji s daty týkajícími se sociálního 

agregátu (tj. přijaté děti ve vymezeném časovém rozpětí), jsou etické aspekty výzkumu 

méně palčivé než v dalších fázích. Ovšem i zde platí, že vyhodnocuji citlivé materiály, 

které slouží účelům diagnostického ústavu a které nesmějí být zveřejněny v souvislosti se 

jmény konkrétních dětí. Veškerá interní spisová dokumentace zařízení je důvěrná. 

Závěrečnou diagnostickou zprávu dítěte má na vyžádání k dispozici pouze sociální 

pracovník/-ice OSPOD, v jehož/jejíž evidenci se dítě nachází. Zpráva týkající se chování a 

prospěchu dítěte může být na podkladě písemné žádosti poskytnuta soudu oprávněnému 

rozhodovat v dané věci. 

Jiná situace nastává v případě dalších dvou stupňů výzkumného šetření. Jako 

výzkumnice a zároveň stálá zaměstnankyně instituce jsem ve velmi specifické situaci. 

Pokusím se stručně nastínit, v čem tkví zásadní problém s opatřováním souhlasu od 

respondentek, které jsou předmětem mé studie: 1. Děti jsou do DDÚ umisťovány převážně 

na podkladě soudních rozhodnutí. V okamžiku nástupu do zařízení za ně instituce přebírá 

zodpovědnost26 a je nezbytné maximálně ctít soukromí dětí (například je nepřípustné děti 

fotit, pokud se nejedná o účely trestního řízení). 2. Zájmy dítěte jsou nadřazené zájmům 

výzkumu. Samotná terapeutická práce s dětmi v DDÚ je založena na rozhovorech s nimi. 

Cílem rozhovorů je rozkrýt jejich specifickou anamnestickou minulost, identifikovat hlavní 

                                                
26 Ani v této chvíli ovšem dítě neztrácí své zákonné zástupce/-kyně, pokud tito nejsou zbaveni rodičovské 
způsobilosti, resp. pokud nedošlo k pravomocnému zrušení pěstounské péče, osvojení apod.
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problém dítěte a spolu s ním, příp. ve spolupráci s rodinou a dalšími institucemi (OSPOD, 

škola, poradny aj.) se snažit najít řešení aktuální problémové situace. Paralelně s tímto 

procesem probíhá diagnostika dítěte, kdy je dítě psychologicky testováno a neustále se 

nachází pod drobnohledem pracovníků/-ic zařízení, aby výsledná diagnostická zpráva, na 

jejímž základě je dítě dislokováno do určitého typu zařízení a na jejímž podkladě 

rozhoduje soud o dalším osudu dítěte, byla co nejpřesnější a nejkomplexnější. Rozhovory 

s dětmi jsou i náplní mé práce. Jsou v zásadě velmi podobné těm, které jsou součástí 

výzkumu. Domnívám se, že není žádoucí dítě stresovat skutečností, že se údaje z jeho 

anamnézy a jeho názory, postoje a hodnoty v anonymní podobě objeví ještě někde jinde 

než v závěrečné zprávě z diagnostického pobytu. 

Toto rozhodnutí je pro mne ovšem současně problematické, neboť tím na sebe 

přejímám značnou část odpovědnosti a tíhy rozhodování za konkrétní děti. Vedena 

úmyslem přispět ke zlepšení podmínek nejen vybraných respondentek, ale všech dětí bez 

ohledu na jejich gender, etnicitu, rasu, třídu aj., se pokusím kompenzovat tento eticky 

problematický aspekt. Svou prací obecně chci přispět k reformulaci stávajícího diskursu 

delikventního chování dětí a mládeže. Pokusím se zprostředkovat porozumění jedinečným 

příběhům umístěných dívek, reflektovat jejich zasazení do určitých kulturních, 

legislativních, systémových a společenských podmínek, které ovlivňují posuzování a 

nahlížení těchto případů, mnohdy zatížené stereotypními představami a neúplnými 

informacemi. Konečně za kompenzující považuji i mou snahu dát dívkám příležitost 

promlouvat jejich autentickým hlasem, ukázat situaci z jejich úhlu pohledu, dát jim 

možnost hovořit o svých vlastních motivech k chování, které se stalo jedním z důvodů 

umístění do ústavního zařízení.

Odhalení výzkumných záměrů by tedy mohlo mít kontraproduktivní vliv na dítě a 

jeho psychický stav. Rovněž výzkumné šetření by odhalením skutečnosti utrpělo, neboť 

dítě by se pravděpodobně uchýlilo k daleko méně autentickým odpovědím, než když o 

sobě a svých problémech hovoří pouze pro diagnostické účely. Samozřejmě i tak dítě často 

fabuluje, přikresluje si události k svému obrazu, snaží se působit v lepším světle. To však 

bývá časté obvykle jen na počátku pobytu. Postupně, jak se nezletilý/-á sžívá s prostředím 

instituce, zapomíná se tolik kontrolovat a působí ve svém projevu autentičtěji. Jelikož 

právě autenticita projevu je klíčová pro cíl mého výzkumu, nevyžadovala jsem ve svém 

výzkumném projektu od respondentek poučený souhlas. Souhlas se zveřejněním 

kasuistických údajů o dětech v diplomové práci mi byl poskytnut ředitelkou zařízení. 

Závazek vůči vedoucí DDÚ je pro mne dalším korektivem, jenž mě vede k diskutování 
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problematických aspektů z etického hlediska. Uvedené závazky mi pomohly v reflexi 

nejtíživějších sporných momentů a nutily mě k maximální možné snaze vypsat veškeré 

argumenty „pro“ i „proti“, aby etické výzvy spojené s výzkumným šetřením byly co 

nejtransparentnější.

Dítě má při jakémkoli z rozhovorů, které poskytuje dospělým v DDÚ, právo 

nevyjádřit se, právo říci „stop“. O svých právech je náležitě poučeno již v den nástupu do 

zařízení a jsou mu neustále znovu opakována. Tatáž pravidla jsou aplikována i při mých 

rozhovorech s respondentkami. Z toho vyplývá, že tak jako při metodě rozhovorů obecně, 

jsou i výsledky tohoto výzkumu ovlivněny mírou, do jaké jsou dívky ochotny vypovídat. A 

tak jako je i mlčení dětí v určitých situacích a na určité otázky diagnosticky cenné, je 

hodnotné i pro interpretace výzkumných zjištění.

Má práce má v každém případě jisté politické konsekvence. Již proto, že se na 

studovanou problematiku zaměřuji z genderové perspektivy. Vyslovuji se kriticky 

k minulým i soudobým výzkumům kriminality nezletilých, které ignorují existenci a 

zkušenost dívek, které se dostaly do rozporu se zákonem. Politickou je tato práce i z jiného 

hlediska. Probíhající mediální kampaň a více či méně tichá válka mezi státními a 

nestátními zařízeními institucionální péče o děti a mládež momentálně vyznívá spíše ve 

prospěch nestátních zařízení (až na několik výjimečných kauz z nedávné doby, které vrhly 

špatné světlo FOD Klokánek). Zvýšenou kritiku státních zařízení vyvolal rovněž nedávný 

výzkum MVČR, který mapoval úspěšnost dětských domovů, dětských domovů se školou a 

výchovných ústavů v eliminaci trestné činnosti umístěných dětí. Nehledě na mnohé 

dezinterpretace, v obecném povědomí zůstala informace, že „dětské domovy vychovávají 

z dětí kriminálníky“. Z těchto důvodů jakýkoli výzkum, který se zabývá výlučně realitou 

státní instituce (jako je DDÚ), nutně vyvolá určité (kritické) reakce, možná i nové pokusy 

o dezinterpretace získaných dat ve prospěch nestátních zařízení. 

Chci upozornit, že mým cílem není přidávat se ani na jednu z těchto stran. Přes 

profesionální loajalitu, kterou pociťuji jako zaměstnankyně státního zařízení, shledávám na 

obou typech systémů řadu výhod, ale i řadu nedostatků. Systém ústavních zařízení je silně 

institucionalizovaný, zaměřený na pevný režim, hranice, důslednost a řád (překvapivě tak 

asociuje atributy spojované s tradičně pojímanou formou maskulinity, je tedy otázkou, zda 

v něm mohou nalézt seberealizaci děti identifikující s některou jinou formou maskulinity či 

feminity?). Na druhé straně alternativy předpokládající deinstitucionalizaci a zavedení 

některé z koncepcí pěstounské péče jsou spojeny s více „rodinným“ typem péče, 

atmosférou péče, důvěry, harmonickým prostředím domova (tyto charakteristiky zase 
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implikují spíše femininní atributy v tradičním smyslu a nabízí se obdobná otázka jako 

výše).  Diskuse ve smyslu „institucionalizace versus deinstitucionalizace“ ovšem není 

prvořadým cílem této práce.

Konečně, politické konsekvence plynou i ze zvolených výzkumných paradigmat 

(konstruktivismus), strategií (případová studie) a konkrétních výzkumných technik 

(rozhovor, pozorování, obsahová analýza dokumentů). Každá metodologická volba je 

z mého hlediska i volbou politickou. 

3.7 První fáze výzkumu: obsahová analýza dokumentů

V rámci této výzkumné části byly do zkoumaného vzorku zahrnuty všechny nezletilé děti, 

které nastoupily k diagnostickému pobytu do vybraného DDÚ v době od 1. 1. 2003 do 

31. 12. 2008, a rovněž spisové materiály těchto dětí. Důkladnou analýzou této 

dokumentace byly zjištěny druhy trestných činů, jichž se studované děti dopouštěly27. 

Identifikované typy trestné činnosti v následujících subkapitolách analyzuji a 

interpretuji z genderové perspektivy. Specifika týkající se trestné činnosti dětí uvádím 

chronologicky podle kalendářních let. 

3.7.1 Analýza a interpretace dat 

Následující údaje jsou zpracovanými empirickými daty, která byla shromážděna v rámci 

obsahové analýzy. Pro větší přehlednost data předkládám v podobě tabulek s příslušným 

komentářem. 

Za delikventní chování v širším slova smyslu (v tabulce č. 1 označeno jako „míra 

delikvence“) považuji chování, které je v rozporu s právními normami, ale i chování, které 

je v rozporu se sociálními normami většinové společnosti28. Identifikované skutky byly 

rozlišeny do následujících kategorií, s nimiž operuji v komentářích: distribuce drog; drobná 

majetková trestná činnost (krádeže); krádeže doma; násilná majetková trestná činnost 

(vloupání, loupežné přepadení); poškozování cizí věci; předčasný sexuální život, 

prostituce; pytláctví; sexuální obtěžování, zneužití, znásilnění; šikana, agrese vůči 

                                                
27 Přehled a charakteristika těchto činů dle trestního zákona je součástí teoretické části práce.
28 Chování v rozporu se sociálními normami označují Renzetti a Curran (2005) jako statutové delikty. Jedná 
se o skutky, které většinová společnost obvykle toleruje u dospělých osob, ale nikoli u nezletilých (toulky), 
nebo o skutky, které jsou v případě kategorie dospělých vesměs irelevantní (záškola). 



74

dětem/dospělým; šíření poplašné zprávy; ublížení na zdraví; útěky z domova, toulky; 

užívání drog, alkoholu; vydírání; výtržnictví; záškola; žhářství. 

Delikventní chování v užším slova smyslu (v tabulce č. 1 označeno jako „míra trestné 

činnosti“) chápu jako opakované páchání trestné činnosti. Identifikované trestné činy byly 

zahrnuty do následujících kategorií: distribuce drog; drobná majetková trestná činnost 

(krádeže); násilná majetková trestná činnost (vloupání, loupežné přepadení); poškozování 

cizí věci; pytláctví; sexuální obtěžování, zneužití, znásilnění; šíření poplašné zprávy; 

ublížení na zdraví; vydírání; výtržnictví; žhářství.

Tabulka č. 1: Míra delikventní a trestné činnosti

Rok Počet přijatých Míra 

delikvence 

dívky %

Míra 

delikvence 

chlapci %

Míra 

trestné 

činnosti 

dívky %

Míra 

trestné 

činnosti 

chlapci %

Celkem Dívek Chlapců

2003 320 133 (41 %) 187 (59 %) 26,3 39,5 3,8 21,4

2004 327 124 (38 %) 203 (62 %) 24,2 34,0 3,2 21,2

2005 301 124 (41 %) 177 (59 %) 26,6 39,5 8,9 27,1

2006 216 96 (44 %) 120 (56 %) 25,0 36,7 4,2 17,5

2007 276 115 (42 %) 161 (58 %) 27,8 46,0 6,1 28,0

2008 323 129 (40 %) 194 (60 %) 37,2 39,7 8,5 19,6

Celkem 1.763 721 1.042 28,0 39,2 5,8 22,6

3.7.1.1 Míra delikventní a trestné činnosti za rok 2003

V kalendářním roce 2003 bylo k diagnostickému pobytu v DDÚ celkem přijato 320 

nezletilých dětí, z toho 133 dívek a 187 chlapců. Ve spisové dokumentaci 35 dívek (srov. 

74 chlapců) je možné identifikovat delikventní chování chápané v širším slova smyslu. 

Nejčastěji se dívky dopouštěly záškoly (9 případů), útěků z domova a toulek a 

předčasného sexuálního života (po 7 případech) – viz tabulka č. 2. V tomto kontextu je 

důležité zmínit, že v žádném z uvedených případů předčasného sexuálního chování nebylo 

na nikoho podáno trestní oznámení pro podezření z trestného činu pohlavního zneužití 

dané nezletilé dívky. Ve většině případů navíc není v dokumentaci vůbec uvedeno, zda 
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dívka měla sexuální styk před dovršením patnáctého roku věku, nebo zda termín 

„předčasný sex“ nepramení spíše z všeobecně akceptované představy, že z morálního a 

etického hlediska by ještě ani patnáctiletá či šestnáctiletá dívka neměla mít sex. U tří dívek 

v této kategorii se objevilo podezření na provozování prostituce. Tento fakt úzce souvisí 

s tezí Janebové (2006), která soudí, že za rizikové projevy v chování jsou u dívek 

považovány především promiskuita a prostituce (s implicitně předpokládaným rizikem 

otěhotnění). Tento předpoklad pak vede ke zvýšené kontrole morálního chování a sexuality 

dívek obecně. 

Shromážděná data tak umožňují usuzovat na fungující stereotyp redukce dívčí 

identity na identitu (potenciální) matky. Přítomné jsou esencialistické představy o jakémsi 

vnitřním a univerzálně sdíleném „ženském jádru“, které má životodárnou schopnost, 

nicméně u nezletilých dívek je tato schopnost vnímána spíše nepatřičně. Reprodukční 

schopnost se tak stává měřítkem charakteru umisťovaných dívek. Zajímavé je, že z tohoto 

diskursu jsou zcela vyloučeni chlapci jako potenciální otcové, bez jejichž více či méně 

přímé účasti reprodukce neprobíhá. 

Zcela jednoznačně empirická data v kategorii dívek v tomto roce korelují s výčtem 

Renzetti a Curran (2005), kteří v souvislosti s nejčastějšími statutovými delikty hovoří 

zejména o útěcích z domova, neposlušnosti, záškoláctví, mravní zkaženosti nebo chování 

vyžadujícím zvláštní dohled. Ovšem i zde je možné vznést protiargument Chesney-Lind 

(1997), že tyto skutky jsou projevem uplatňování dvojího metru rodičů na chování chlapců 

a dívek (in Renzetti a Curran, 2005). Nemusí tedy být nutně pravdou, že dívky jsou více 

mravně zkažené (tj. otázka například předčasného sexu) než chlapci, nýbrž že jsou 

v souvislosti s tímto chováním více sledovány všemi osobami, které se podílejí na jejich 

výchově. 

Poněkud jiná je situace v případě výzkumného souboru chlapců. Delikventní 

minulost vykazuje 74 z celkově přijatých 187 chlapců v daném roce. U chlapců je 

nejčastějším pokleskem drobná majetková trestná činnost (krádeže) – jde o 27 případů, 

následuje záškola a násilná majetková trestná činnost (vloupání, loupežné přepadení)

– po 12 případech. Třetími nejčastějšími přečiny jsou shodně šikana a agrese vůči 

dětem/dospělým a užívání drog, alkoholu (po 8 případech). Při pohledu na tato data je 

evidentní, že zatímco chlapci byli v oblasti delikventního chování umisťováni převážně za 

trestnou činnost (celkově jde o 40 chlapců s trestnou činností v anamnéze, srov. pouhých 5 

dívek; trestná činnost chlapců je tak v tomto roce osminásobně vyšší než dívek), u dívek se 

trestná činnost mezi nejčastějšími přečiny vůbec nevyskytovala. Dívky jsou tedy 
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umisťovány především za statutové delikty v terminologii Renzetti a Curran (2005) – jde o 

poměr 6:1 ve prospěch statutových deliktů oproti trestným činům. Obzvláště zajímavá je 

kategorie násilné trestné činnosti, která se u dívek v tomto roce neobjevila vůbec. U všech 

pěti dívek s trestným činem v anamnéze se jednalo o nějakou formu krádeže. Tento trend 

koreluje i s poznatky Regoliho a Hewitt (1994) z amerického prostředí, kdy nejčastějším 

typem trestné činnosti dívek byla shledána krádež. Výlučný výskyt násilné trestné činnosti 

u chlapců je možné slovy Kimmela (2000) či Charlese a Egana (2005) interpretovat jako 

sklon k identifikaci chlapců s dominantním typem maskulinity. Tento argument je ovšem 

sporný, jak zmiňuji v teoretické části práce, a navíc existuje prozatím malý počet studií o 

formách násilí praktikovaných častěji dívkami a ženami (otázka sebepoškozování) a míře 

jejich výskytu. Domnívám se, že právě komparací s výsledky studií zabývajících se 

formami násilí namířenými proti vlastní osobě bychom dospěli k hodnověrnějším 

interpretacím ohledně míry výskytu násilného chování u chlapců a dívek.

Tabulka č. 2: Nejčastější přečiny dívek

Rok 1. nejčastější přečin

(míra v %)

2. nejčastější přečin

(míra v %)

3. nejčastější přečin

(míra v %)

2003 Záškola  6,8 Předčasný sex.život, 

prostituce 5,3

Útěky z domova, toulky 5,3

Užívání drog, alkoholu 4,5

2004 Užívání drog, alkoholu 8,9 Útěky z domova, toulky 6,5 Předčasný sexuální život, 

prostituce 3,2

Krádeže 3,2

2005 Krádeže 6,5

Předčasný sexuální život, 

prostituce 6,5

Užívání drog, alkoholu 4,8 Útěky z domova, toulky 2,4

Záškola 2,4

2006 Záškola 8,3 Předčasný sexuální život, 

prostituce 5,2

Užívání drog, alkoholu 4,2

2007 Předčasný sexuální život, 

prostituce 10,4

Krádeže 6,1 Užívání drog, alkoholu 2,6

Útěky z domova, toulky 2,6

Záškola 2,6

Šikana, agrese vůči 

dětem/dospělým 2,6

2008 Útěky z domova, toulky 9,3 Předčasný sexuální život, 

prostituce 6,2

Užívání drog, alkoholu 5,4

Záškola 5,4

Celkově Předčasný sexuální život 6,1 Užívání drog, alkoholu 5,1 Útěky z domova, toulky 4,6
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3.7.1.2 Míra delikventní a trestné činnosti za rok 2004 

V kalendářním roce 2004 bylo k diagnostickému pobytu v DDÚ celkem přijato 327 

nezletilých dětí, z toho 124 dívek a 203 chlapců. Oproti předešlému roku byl zaznamenán 

celkový pokles míry delikvence i míry trestné činnosti jak u chlapců, tak u dívek (v případě 

delikventní činnosti o 2,1 % u dívek a o 5,5 % u chlapců; v případě trestné činnosti jde o 

zanedbatelný pokles; více viz tabulka č. 1).

V dokumentaci vedené OSPOD, oddělením kurátorské činnosti či oddělením sociální 

prevence je u 30 z přijatých dívek možné identifikovat delikventní chování chápané 

v širším smyslu slova (srov. 69 chlapců). Nejčastěji se dívky uchylovaly k užívání drog, 

alkoholu (11 případů) a dopouštěly se útěků z domova a toulek (8 případů). Třetí 

nejčastější kategorií přečinů je v tomto kalendářním roce předčasný sexuální život spolu 

s krádežemi (po 4 případech). Opět platí, co v předchozím roce: v žádném z uvedených 

případů předčasného sexuálního chování nebylo na nikoho podáno trestní oznámení pro 

podezření z trestného činu pohlavního zneužití dané nezletilé dívky. Dvě dívky v této 

kategorii měly v dokumentaci záznam o provozování prostituce. 

Zjištění, že v souvislosti s předčasně zahájeným sexuálním životem dívek nebylo na 

nikoho podáno trestní oznámení, může mít různá vysvětlení a z toho plynoucí 

konsekvence. Je možné, že dívky byly v době realizace sexuálního aktu skutečně ve věku 

nižším než je zákonná hranice 15 let. Pak lze ovšem tyto skutky klasifikovat jako trestný 

čin pohlavního zneužití osob, které se na tomto aktu podílely a byly starší patnácti let. 

V takovém případě se jedná o sekundární viktimizaci dívek, které byly jednak zneužité a 

v důsledku toho umístěné do ústavního zařízení, které bývá asociováno s „vinou“, 

„trestem“ a potažmo „nápravou“ či „převýchovou“. 

Tato varianta je nejvíce tristní, neboť osoba, která se podílela na sexuálním aktu 

s danou dívkou, byla trestně odpovědná, a přesto ji nečekal žádný postih, zatímco dívka se 

vinou systému (sociálního, trestně-právního aj.) a individuálních generových a negativních 

sexistických stereotypů dostala do ústavního zařízení. Nejenže dochází k viktimizaci těchto 

dívek, ale důsledkem je také jejich stigmatizace a etiketizace a možný rozvoj sekundární 

deviace, jak ji chápe Lemert (1972).

Je však také možné, že identita osob, které se na aktu spolupodílely, není známá, 

nebo že i jim bylo v době realizace sexuálního aktu méně než patnáct let, resp. méně než 

18 let (pak nejde o plnou odpovědnost). Ovšem i v tomto případě je vina přenesena 

převážně na bedra umístěných dívek, neboť pokud porovnáme počet dívek umístěných za 
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předčasný sexuální život a počet chlapců umístěných za sexuální obtěžování, zneužití, 

pokus o znásilnění či znásilnění, je počet těchto chlapců daleko nižší29. Dochází opět k

sekundární viktimizaci dívek.

A konečně, je skutečně možné, že dívky byly vyhodnoceny jako „mravně zkažené“ a 

předčasně sexuálně aktivní z pohledu jejich zákonných zástupců/-kyň. V praxi problém 

často nastává tehdy, má-li dívka o několik let staršího, příp. ženatého přítele, přestože je jí 

více než 15 let. Situace je ještě více umocněna, jsou-li přímými pečujícími osobami 

prarodiče či rodiče ve vyšším věku. Jejich pohled na to, co je „morální“ a „společensky 

únosné“ se může velmi ostře rozcházet s názory mladých dívek. Označení dívky jako 

„předčasně sexuálně aktivní“ pak může být skutečně i důsledkem generation gap30. 

Pečující osoby tento svůj pohled prezentují před příslušnou sociální pracovnicí/-íkem a 

ta/ten následně před soudem. Může dojít ještě ke znásobení původních představ rodičů 

(prarodičů, příbuzných, pěstounů/-ek aj.) vlivem individuální baterie stereotypů osob, jež 

jsou součástí systému sociálně-právní ochrany dítěte, systému soudnictví apod. Důsledky 

jsou však pro dívky opět velmi palčivé, neboť z litery zákona není „vinen“ nikdo, nicméně 

dívku čeká umístění do ústavu, což může z vnější optiky vypadat téměř neuvěřitelně. Opět 

kromě viktimizujícího účinku takového umístění hrozí dívce společenské odsouzení, 

stigmatizace a v neposlední řadě narušení původního legitimního vztahu se starším 

přítelem. 

Delikventní minulost vykazuje 69 z celkově přijatých 203 chlapců v daném roce. U 

chlapců v této kategorii dominují drobná majetková trestná činnost (krádeže) – 21 

případů, následuje násilná majetková trestná činnost (vloupání, loupežné přepadení) –

16 případů, a dále šikana a agrese vůči dětem/dospělým (7 případů) – viz tabulka č. 2. 

Všechny tři přední příčky tak u chlapců obsadily takové projevy chování, které lze více či 

méně spojovat s násilím (projeveným směrem „ven“, tedy na okolí, na jiné osoby). Trestná 

činnost chlapců je navíc ve sledovaném souboru za rok 2004 daleko častější než trestná 

činnost dívek (43 chlapců a pouze 4 dívky, kdy u dívek se ve všech případech jednalo o 

trestný čin krádeže). Kromě krádeží a násilné trestné činnosti bylo u chlapců zaznamenáno 

po 2 případech distribuce drog a po jednom případu trestného činu poškozování cizí věci, 

                                                
29 Autorka se zde nedopouští generového předsudku spočívajícího v pojímání chlapců výlučně jako 
„aktivních“ aktérů těchto činů a dívek coby „pasivních“ obětí. Interpretace vychází z faktu, že ve 
zkoumaném vzorku dětí se nevyskytoval jediný chlapec, který by byl umístěn za předčasně zahájený sexuální 
život, a žádná dívka, která by se dopustila sexuálního zneužití či znásilnění. 
30 Termín se užívá k popisu zásadních rozdílů mezi mladými lidmi a starší generací v oblasti jejich názorů, 
zájmů, pohledu na svět, žebříčku hodnot či obecně životního stylu. Tento rozdíl může být znásoben snahou 
mladé generace o rebelii a vzdor vůči konvenčním sociálním normám (většinové) společnosti.
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šíření poplašné zprávy, ublížení na zdraví a výtržnictví. Také tyto skutky můžeme 

považovat za určitou formu násilného chování (zaměřeného vnějškově).

3.7.1.3 Míra delikventní a trestné činnosti za rok 2005

V kalendářním roce 2005 bylo k diagnostickému pobytu v DDÚ celkem přijato 301 

nezletilých dětí, z toho 124 dívek a 177 chlapců. Oproti předešlému roku byl zaznamenán 

nárůst míry delikvence u chlapců i u dívek, hodnoty se v podstatě vrátily na úroveň v roce 

2003. K markantnímu nárůstu však došlo v oblasti trestné činnosti (u dívek o 5,7 %; u 

chlapců o 5,9 %; více viz tabulka č. 1). Ve spisové dokumentaci 33 dívek (srov. 70 

chlapců) je možné identifikovat delikventní chování chápané v širším smyslu. 

Nejčastěji byly dívky shledávány jako vedoucí předčasný sexuální život a

usvědčovány z krádeží (po 8 případech). Méně častým skutkem bylo užívání drog, 

alkoholu (6 případů), dále útěky z domova a toulky spolu se záškolou (po 3 případech). 

Opět platí, že v žádném z uvedených případů předčasného sexuálního chování nebylo na 

nikoho podáno trestní oznámení pro podezření z trestného činu pohlavního zneužití dané 

nezletilé dívky. V žádném z případů není v dokumentaci uvedeno, zda dívka měla sexuální 

styk před dovršením patnáctého roku věku. U dvou dívek z této kategorie byla prokázána 

prostituce. Jedná se tedy minimálně o šest dívek z této skupiny prohřešků, které lze 

považovat ze druhotně viktimizované a stigmatizované umístěním. 

Ovšem ani prostituci nemůžeme chápat jednoznačně jako poklesek dívek samotných. 

Provozování prostituce dívkami bývá napojeno na další v pozadí stojící osoby, které tyto 

praktiky organizují. Nemusí se hned jednat o skupiny mezinárodního obchodu

s prostitutkami, výjimkou nejsou případy prodávání dívek rodiči, příbuznými či jinými 

pečujícími osobami. Dívky jsou tak v některých případech prostituce více oběťmi trestné 

činnosti jiných osob než delikventkami (trestné činy kuplířství, sexuálního zneužití, 

omezování osobní svobody aj.). Prostituce může být rovněž jednou z možností pro dívku, 

jak si při životě „na ulici“ opatřit obživu. Roli tedy hraje i socioekonomická situace dívek 

(chudoba).

Ve feministických kruzích nepanuje jednoznačná shoda v pohledu na prostituci. 

Některé radikální feministické autorky (např. Dworkin, MacKinnon, Russel) argumentují, 

že pornografie stejně jako prostituce posilují patriarchát a podřízenost žen. Prostitucí a 

pornografií je podle těchto autorek postulováno, že žena existuje pro muže a stává se jeho 
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hračkou či služkou. Prostituce je tedy jednou z forem mužského násilí na ženách a přispívá 

ke komodifikaci žen rámci patriarchálního kapitalistického systému (Pateman, 2000). Z 

pohledu autorek jsou všechny prostituující ženy oběťmi mužského násilí, což je ovšem 

velmi zjednodušující pojetí, které jednak nepřiznává ženám jejich aktivní úlohu (dochází 

k jejich deagentizaci) a jednak pracuje výhradně s kategoriemi mužů a žen, kdy implicitně 

předpokládanou formou jejich sexuální orientace je heterosexualita. 

Narozdíl od radikálně-kulturního směru v rámci radikálního feminismu, radikálně-

libertariánské feministky (např. Millett, Firestone) jsou toho názoru, že ženy mohou a mají 

užívat pornografii a prostituci pro realizaci vlastních sexuálních vášní a fantazií. V tomto 

ohledu nemají být ani tyto formy sexuálních aktivit tabu, neboť přinášejí osvobození a 

autentický projev žen uvnitř patriarchálního systému. Ani v tomto pojetí však autorky 

nepracují s fenoménem prostituce ve vztahu k nezletilým dívkám. Nezletilá prostituující 

dívka tudíž znamená pro feministické bádání nové specifické výzvy.

Delikventní minulost vykazuje 70 z celkově přijatých 177 chlapců v daném roce. U 

chlapců v této kategorii dominuje drobná majetková trestná činnost (krádeže) – 35 

případů. Mezi další důvody umístění u chlapců patří užívání drog, alkoholu (11) a 

násilná majetková trestná činnost (vloupání, loupežné přepadení) – 8 případů (viz 

tabulka č. 2).

Trestného činu se v tomto roce prokazatelně dopustilo 11 dívek, přičemž ve většině 

případů (73%) se jednalo o drobnou majetkovou trestnou činnost (krádeže). Po jednom 

případu bylo zaznamenáno násilné majetkové trestné činnosti (jednalo se o loupež),

vydírání a ublížení na zdraví. 

Trestná činnost chlapců je ve sledovaném souboru opět výrazně častější než trestná 

činnost dívek (48 chlapců). Kromě výše uvedených deliktů byly zaznamenány dva případy 

sexuálního zneužití a po jednom případu u trestného činu poškozování cizí věci, 

pytláctví a distribuce drog. 

3.7.1.4 Míra delikventní a trestné činnosti za rok 2006

V kalendářním roce 2006 bylo k diagnostickému pobytu v DDÚ celkem přijato 216 

nezletilých dětí, z toho 96 dívek a 120 chlapců. Oproti předešlým rokům došlo 

k výraznému poklesu v míře trestné činnosti chlapců (téměř o 10 % ve srovnání s rokem 

2005). Celkově výrazně nižší počet přijatých dětí v tomto roce byl způsobený probíhající 
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rekonstrukcí zařízení. Spisová dokumentace 24 dívek (srov. 44 chlapců) obsahuje záznam 

o páchané delikventní činnosti tak, jak je široce pojímána. Nejčastěji byly dívky 

umisťovány za záškolu (8), dále za předčasný sexuální život (5) a za užívání drog, 

alkoholu (4). V kategorii předčasně zahájeného sexuálního života lze identifikovat jeden 

prokazatelný případ prostituce.

Málo tematizovaným aspektem je v souvislosti s „předčasně zahajovaným sexuálním 

životem“ prokazování proběhlé sexuální aktivity prostřednictvím gynekologické prohlídky. 

Tato prohlídka je doporučována ze strany diagnostického ústavu ještě před přijetím dívky, 

neboť těhotenství by mohlo být pro provoz v zařízení komplikací a pobyt v dětském 

zařízení by neodpovídal ani potřebám dané dívky. Jedná se ovšem opět o viktimizující a do 

jisté míry ponižující záležitost, které bývá dívka ještě před umístěním vystavena. Na zřeteli 

je samozřejmě zdravotní hledisko, nicméně tento aspekt nesporně souvisí se stereotypem 

dívky jako potenciální matky, jelikož jsou přehlížena jiná zdravotní rizika spojená se 

sexuálními aktivitami (různé typy infekcí, pohlavně přenosných chorob). Testy na virus 

HIV či Hepatitis typu C ovšem v těchto případech požadovány nejsou, zatímco například u 

anamnesticky prokazatelného užívání návykových látek jsou doporučovány, případně 

prováděny při nástupu již v rámci ústavního zařízení.

Delikventní minulost vykazuje 44 z celkově přijatých 120 chlapců v daném roce. U 

chlapců v této kategorii dominuje opět drobná majetková trestná činnost (krádeže) – 14 

případů. Druhým nejčastějším problémem je užívání drog, alkoholu (6) a třetími 

nejčastějšími jsou shodně krádeže doma, záškola a šikana a agrese vůči 

dětem/dospělým (po 5 případech). 

Trestného činu se prokazatelně dopustily pouze 4 dívky, přičemž kromě jediného 

případu žhářství se vždy jednalo drobnou majetkovou trestnou činnost (krádeže). Trestná 

činnost chlapců je ve sledovaném souboru významně častější než trestná činnost dívek (21 

chlapců). Kromě výše uvedeného byly zaznamenány celkem dva případy sexuálního 

zneužití, jeden případ pokusu o znásilnění a jeden případ výtržnictví.

3.7.1.5 Míra delikventní a trestné činnosti za rok 2007

V kalendářním roce 2007 bylo k diagnostickému pobytu v DDÚ celkem přijato 276 

nezletilých dětí, z toho 115 dívek a 161 chlapců. V tomto roce byly s výjimkou kategorie 

trestné činnosti dívek zaznamenány nejvyšší hodnoty ve všech oblastech. Nejrapidnější je 
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nárůst míry delikventní a trestné činnosti u chlapců (téměř o 10 % v obou kategoriích 

oproti roku 2006). Celkem 32 dívek (srov. 74 chlapců) má v dokumentaci OSPOD záznam 

o páchání delikventní činnosti v širším významu. Opakovaně nejčastějším „prohřeškem“ je 

předčasný sexuální život těchto dívek (12), přičemž také v tomto roce platí, že nebylo na 

nikoho podáno trestní oznámení pro podezření z trestného činu pohlavního zneužití dané 

nezletilé dívky. U čtyř z uvedených dívek se jednalo o prostituci, přičemž jedna z dívek 

poskytujících sexuální služby za úplatu musela podstoupit umělé přerušení těhotenství. Jak 

jsem již poznamenala výše, i v případě prostituce se může jednat o viktimizaci umístěných 

dívek. Tomuto argumentu nasvědčuje i skutečnost, že v daném roce existovalo u tří 

z prostituujících dívek důvodné podezření na jejich prodávání blízkými osobami z rodiny. 

V době, kdy byly tyto dívky umístěné v DDÚ, probíhalo policejní vyšetřování těchto 

případů, nicméně podezřelé osoby byly vyšetřovány na svobodě, zatímco dívky byly 

„zabezpečeny“ v ústavním zařízení. 

Mezi další vyskytující se problémy se řadí drobná majetková trestná činnost 

(krádeže) – 7 případů a shodně po 3 případech šikany a agrese vůči dětem/dospělým, 

užívání drog a alkoholu, záškoly a útěků z domova a toulek. 

Delikventní minulost vykazuje 74 z celkově přijatých 161 chlapců v daném roce. Na 

předních dvou příčkách byly shledány opakovaně drobná majetková trestná činnost 

(krádeže) – 21 případů, a násilná majetková trestná činnost (vloupání, loupežné 

přepadení) – 15 případů. Třetím nejčastějším pokleskem bylo užívání drog, alkoholu (9).

Trestného činu se prokazatelně dopustilo pouze 7 dívek, přičemž ve všech případech 

se jednalo o trestný čin klasifikovaný jako krádež.

Trestná činnost chlapců je i v tomto kalendářním roce četnější než trestná činnost 

dívek (45 chlapců). Chlapci se mimo již uvedených druhů trestné činnosti dopouštěli ve 

čtyřech případech poškozování cizí věci, dále byly zaznamenány dva případy vydírání. 

Ve spisové dokumentaci chlapců je rovněž po jednom případu znásilnění, výtržnictví a 

žhářství. 

3.7.1.6 Míra delikventní a trestné činnosti za rok 2008

V kalendářním roce 2008 bylo k diagnostickému pobytu v DDÚ celkem přijato 323 

nezletilých dětí, z toho 129 dívek a 194 chlapců. Oproti předchozímu roku došlo v oblasti 

míry delikvence dívek k nárůstu hodnot o téměř 10 %, naopak v případě trestné činnosti 
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chlapců byl zaznamenán pokles o 8,5 %. Celkem 48 dívek (srov. 77 chlapců) má 

v dokumentaci OSPOD záznam o páchání delikventní činnosti v širším významu. V tomto 

roce jsou nejčastějším prohřeškem dívek útěky z domova a toulky (12). Následují 

předčasný sexuální život (v 8 případech), přičemž v šesti případech z osmi se jednalo o 

provozování prostituce. V jednom případě bylo podáno trestní oznámení na přítele dívky, 

která byla umístěna do DDÚ ve čtvrtém měsíci těhotenství (tedy poté, co graviditu 

prokázala doporučovaná gynekologická prohlídka před umístěním do zařízení). Tato dívka 

je jednou z respondentek v závěrečné výzkumné části (dívka č. 1). Mezi další vyskytující 

se problémy dívek v daném roce se řadí záškola a užívání drog, akoholu (po 7 

případech).

Delikventní minulost vykazuje 77 z celkově přijatých 194 chlapců v daném roce. 

Narozdíl od studovaného vzorku dívek, u chlapců v této kategorii dominuje drobná 

majetková trestná činnost (krádeže) – v 16 případech. Následují násilná majetková 

trestná činnost (vloupání, loupežné přepadení), záškola a užívání drog, alkoholu (po

11).

Trestný čin byl prokázán pouze u 11 dívek, kdy ve většině případů se jednalo o 

trestný čin krádeže. Druhým nejčastějším přečinem bylo loupežné přepadení společně 

s trestným činem šíření poplašné zprávy (po 2). Zaznamenán byl 1 případ poškozování 

cizí věci. Trestná činnost chlapců je opakovaně častější než trestná činnost dívek (38 

chlapců). Chlapci se kromě krádeží a násilné majetkové TČ dopouštěli ublížení na zdraví 

(4), byl zaznamenán jeden případ znásilnění, jeden případ pokusu o znásilnění a jeden 

případ sexuálního zneužití; dále ve dvou případech žhářství a po jednom případu 

poškozování cizí věci a výtržnictví.

3.7.2 Výzkumné závěry

Celkově bylo v kalendářních letech 2003-2008 přijato k diagnostickému pobytu v dětském 

diagnostickém ústavu 1.763 dětí. Záznam o páchané delikventní činnosti v širším pojetí má 

z celkového počtu zkoumaných dětí 202 dívek a 408 chlapců, z nich 42 dívek a 235 

chlapců má záznam o spáchané trestné činnosti. Průměrná míra delikvence (tj. v širším 

pojetí) i trestné činnosti (tj. užší pojetí) za sledované období je v případě chlapců vyšší než 

u dívek (v případě delikventní činnosti činí rozdíl 11,2 %; v případě trestné činnosti jde o 

16,8 %). Za sledované období došlo k nárůstu hodnot ve všech kategoriích s výjimkou 

trestné činnosti chlapců. Nejvyšší zaznamenaná hodnota v kategorii delikventní činnosti 
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dívek byla 37,2 % (rok 2008; srov. 46 % u chlapců, rok 2007), v kategorii trestné činnosti 

dívek se jednalo o 8,9 % (rok 2005; srov. 28 %, rok 2007). 

Z hlediska delikventního chování v širším slova smyslu je u dívek nejčastěji 

zaznamenáván předčasný sexuální život (celkem 44 případů); následuje užívání drog, 

alkoholu (37 případů) a útěky z domova a toulky v 35 případech (viz tabulka č. 2). 

Dalšími častými problémy jsou drobná majetková trestná činnost (krádeže) a záškola

(po 33 případech). Naproti tomu u chlapců je nejčastějším prohřeškem drobná majetková 

trestná činnost (krádeže) ve 134 případech, následuje násilná majetková trestná 

činnost (vloupání, loupežné přepadení) v 65 případech a užívání drog, alkoholu v 51 

případech. Záškola byla identifikována u 44 chlapců, šikana a agrese vůči 

dětem/dospělým u 37 chlapců a útěky z domova a toulky u 26 chlapců. 

V oblasti trestné činnosti v užším smyslu slova byla jako nejčastější typ porušování 

zákonných norem identifikována u chlapců (134 případů) i u dívek (33 případů) drobná 

majetková trestná činnost. U obou kategorií zaujímá druhou násilná majetková trestná 

činnost (vloupání, loupežné přepadení). V případě chlapců se jedná o 65 skutků tohoto 

druhu, dívky se násilné činnosti prokazatelně dopustily pouze ve třech případech. Zatímco 

u chlapců je třetím nejčastějším typem trestná činnost sexuálního charakteru (sexuální 

obtěžování, sexuální zneužití, pokus o znásilnění či znásilnění; celkem se jedná o devět 

činů naplňujících tuto skutkovou podstatu), dívky se ve dvou případech dopustily trestného 

činu šíření poplašné zprávy.

Z genderové perspektivy stojí za pozornost zejména skutečnost, že zatímco 

nejčastějším prohřeškem u dívek je předčasný sexuální život, u chlapců nebyl zaznamenán 

ani jeden takto klasifikovaný případ! Naopak v devíti případech byla u chlapců 

zaznamenána trestná činnost se sexuálním podtextem. 

Násilné chování se tak u chlapců projevuje velmi často a v různých podobách – od 

násilné majetkové trestné činnosti (65), přes šikanu a agresi vůči dětem a dospělým (37) až 

po sexuálně motivované násilí (9). V souvislosti s násilnou majetkovou trestnou činností je 

velmi průkazný kontrast mezi četností tohoto přečinu u chlapců a u dívek – jedná se o 

poměr 65 : 3.  Násilné projevy v chování se tedy u dívek prakticky nevyskytují, celkem 

bylo ve sledovaných letech zaznamenáno kromě 3 uvedených případů násilné majetkové 

trestné činnosti 7 případů šikany a agrese vůči dětem/dospělým, dále po jednom případu 

poškozování cizí věci, ublížení na zdraví, žhářství a vydírání. Sexuálně motivované násilí 

nebylo u dívek identifikováno ani v jednom případě. Významně vyšší výskyt násilné 

trestné činnosti u chlapců je možné slovy Kimmela (2000) či Charlese a Egana (2005) 
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interpretovat jako sklon k identifikaci chlapců s dominantním typem maskulinity. Tento 

argument však pracuje s velmi omezeným pojetím maskulinní identity. Navíc, nedostatek 

studií zabývajících se formami násilí namířenými proti vlastní osobě (asociované spíše 

s dívkami) nám neumožňuje provádět dostatečně hodnověrné závěry ohledně míry výskytu 

násilného chování z hlediska genderu. 

Jak prokázalo výzkumné šetření, dívky nejsou do zařízení pro výkon ústavní a 

ochranné výchovy primárně umisťovány pro trestnou činnost v anamnéze, zatímco u 

chlapců je tomu přesně naopak. Nejčastějšími prohřešky dívek jsou statutové delikty, jež 

ovšem, jak ukazují Chesney-Lind (1997, in Renzetti a Curran, 2005), odrážejí spíše 

uplatňovaný dvojí metr na výchovu chlapců a dívek. Dívky jsou v tomto smyslu pod 

daleko přísnějším dohledem pečujících osob než chlapci a jsou na ně uplatňovány mnohem 

přísnější mravní normy. 

Na podkladě tohoto dvojího standardu by bylo možné zdůvodnit rovněž vyšší míru 

delikvence i trestné činnosti u chlapců. Nabízelo by se vysvětlení, že pod nižším tlakem 

kontroly ze strany pečujících osob, výchovných institucí a společnosti jako celku chlapci 

vykazují vyšší míru rizikového chování. To je součástí argumentu teorie sociální kontroly, 

která považuje za příčinu nižší míry delikvence u dívek v tom, že dívky jsou více pod 

dohledem (sociální kontrolou) a více se u nich klade důraz na empatii, péči o druhé a 

potlačování agresivních reakcí (Sugar, 1979). Autorka uvádí, že dívky, které jsou od 

dětství socializovány tak, aby internalizovaly femininní roli, vnímají delikventní chování 

jako pro dívku nenormální, nepřirozené a patologické. Tento argument však stejně jako 

v případě Kimmela (2000) či Charlese a Egana (2005) selhává na unifikovaném pojetí 

maskulinity a femininity a vytváří falešnou dichotomii. Navíc Sugar (1979) vymezuje 

násilí opět velmi úzce, tj. jako násilí namířené proti jiným osobám. Problematický je i sám 

koncept sociální kontroly, neboť u jednotlivých agentů/-ek sociální kontroly si nemůžeme 

být jisti, co z hlediska společensky závazných norem považují konkrétní jedinci a instituce 

za hodné kontroly, tj. jaké normy oni samy považují za závazné (jinak řečeno, sociální 

normy již ze své povahy nemůžeme považovat za koncepty univerzální a definitivní).

Shromážděná empirická data jednoznačně implikují stereotypy v chápání dívek coby 

potenciálních matek a sexistické předsudky ve vztahu k dívkám, čímž dochází k jejich 

viktimizaci, stigmatizaci a etiketizaci nežádoucími nálepkami. Chlapci jsou z diskursu péče 

o dítě coby potenciální otcové zcela vyloučeni, jejich podíl na sexuálním životě dívek je 

fakticky zneviditelňován. Zvýšená ochrana zdraví dívek v podobě preventivních 

gynekologických prohlídek kontrastuje s přehlížením jiných možných důsledků sexuálních
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aktivit (pohlavně přenosné choroby). Na základě uvedeného je možné tvrdit, že dívky jsou 

stigmatizovány již před vstupem do ústavního zařízení. 

3.8 Případová studie DDÚ 

Druhou fázi výzkumu tvoří případová studie diagnostického ústavu se zaměřením na 

genderové aspekty jeho fungování. Na DDÚ nahlížím jednak jako na součást širšího 

systému státních ústavních zařízení a rovněž jako na samostatně fungující jednotku, která 

je specifická svými provozními záležitostmi, programem, vnitřními předpisy či 

personálním zajištěním.

Případová studie instituce poskytuje kontextuální pozadí závěrečné fázi výzkumu, 

neboť také rozhovory s respondentkami probíhají v tomto zařízení. Druhá i třetí výzkumná 

fáze tak těží z designu případové studie.

3.8.1 Makroperspektiva: dítě v síti ústavních zařízení

Život dítěte je v zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy strukturován genderovou 

kategorií, která je mu přisouzena. Již na samém počátku jeho umístění (obvykle do 

diagnostického ústavu) je se sociálním pracovníkem/-icí z terénu, který/-á dítě umisťuje, 

jednáno o tom, zda jde o chlapce, nebo o dívku. Důvodem je organizační zajištění a 

přípravy na to, na jakém patře (dívčím nebo chlapeckém) bude nutné zajistit pro dítě lůžko. 

Může se dokonce stát, že právě gender dítěte rozhodne o tom, že nebude moci být přijato 

k diagnostickému pobytu, neboť je momentálně vyčerpána lůžková kapacita na tom kterém 

oddělení. V takovém případě je nutné přistoupit k tzv. administrativnímu umístění dítěte 

přímo do některého ze zařízení ve spádové síti nebo požádat diagnostický ústav v jiném 

regionu o přijetí dítěte.

Bezprostředně po přijetí je dítě začleněno do výchovné skupiny podle školního 

zařazení. Skupiny jsou koedukované, takže v průběhu školního vyučování i po dobu 

odpoledních programů jsou chlapci a děvčata v menších smíšených kolektivech. Na 

chlapce a dívky se děti striktně dělí při ranních a večerních režimech (hygiena) a v době 

spánku. Rozdělení na chlapce a dívky se netýká předškolního oddělení, které čítá 

maximálně dvanáct dětí. Zde spí chlapci i dívky pospolu a tráví spolu i denní aktivity.

Během diagnostického pobytu probíhají úvahy o tom, kam bude dítě dislokováno. Na 

blížící se přemístění jsou děti systematicky připravovány. Možnosti umístění mají dívky 
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omezenější než chlapci. Tzv. výchovné ústavy (slouží pro děti po ukončené povinné školní 

docházce) jsou v síti DDÚ dva pro chlapce a pouze jeden pro dívky. Jeden výchovný ústav 

je smíšený, tedy pro chlapce i pro dívky. Koedukované dětské domovy se školou (do 

ukončení povinné školní docházky) jsou tři. Problém je tudíž zejména s dívkami, u nichž je 

výstupem z diagnostického pobytu rozhodnutí o přemístění do výchovného ústavu, neboť 

síť disponuje pouze dvěma zařízeními, kdy obě se nacházejí v jednom ze dvou krajů 

v kompetenci DDÚ. Lokality jsou to tedy z hlediska dostupnosti pro rodinné příslušníky 

velmi nevýhodné. Naproti tomu pro chlapce jsou k dispozici výchovné ústavy v obou 

spádových krajích.

Poté, co jsou děti dislokovány do některého ze spádových zařízení, je již z velké části 

rozhodnuto o tom, co budou studovat po ukončení povinné školní docházky. Výchovné 

ústavy nabízejí obvykle jeden či dva učební obory. Dítě, které není natolik nadané (a 

hlavně samostatné a spolehlivé), aby mohlo studovat střední školu v dostupném okolí 

zařízení, musí nastoupit na učební obor, který otevírá daný ústav. O genderově citlivém 

výchovném poradenství zaměřeném na výkon budoucího povolání nemůže být řeč. Pro 

chlapce je nicméně nabídka oborů v každém případě pestřejší. Konkrétní nabídka studia 

v zařízeních v síti studovaného DDÚ je následující: Pro chlapce jsou nabízeny dvouleté 

obory Provoz společenského stravování, Kuchař, Stavební výroba, Zahradnická výroba a 

Stavební práce. Jediný koedukovaný VÚ umožňuje chlapcům i dívkám studium pouze na 

jednoleté či dvouleté Praktické škole. Jediný výchovný ústav výlučně pro dívky nabízí dva 

dvouleté obory: Provoz společenského stravování a Provoz ve zdravotnických a sociálních 

zařízeních. Výběr studijního oboru a potažmo budoucího profesního uplatnění je tak zjevně  

limitován jak v důsledku samotného umístění dítěte, tak i z hlediska jeho genderu.

Dívky jsou tedy v systému zařízení pro výkon ÚV a OV explicitně znevýhodněny jak 

z hlediska nižšího počtu disponibilních následných zařízení (a z tohoto důvodu nižší 

dostupnosti dané lokality pro rodinu), tak z hlediska omezenější nabídky studijních oborů. 

Stávající situace je ovšem v rozporu s ideou rovných příležitostí pro ženy a muže. Jak píše 

Smetáčková (2007b), efektivní je usilovat o rovné příležitosti z hlediska genderu právě 

prostřednictvím školství. Podle autorky je důležité „umožnit každému chlapci a každé 

dívce, aby rozvíjeli své osobní dispozice a zájmy bez ohledu na genderové představy 

panující v dané společnosti“ (s. 67, zvýraznění je původní).  Ústavní systém naproti tomu 

dále reprodukuje například genderové stereotypy týkající se vhodných povolání pro 

chlapce a dívky, což v praktické rovině uzavírá možnost podporovat všechny studující (tj. 

dívky i chlapce) ve volbě jakéhokoli povolání (Smetáčková, 2007b). Stereotypní představa 
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o přijatelných studijních oborech se odráží v nabídce studijních oborů v rámci chlapeckých 

a dívčích výchovných ústavů. 

Pro nezletilé dívky, jež před nástupem do ústavního zařízení či během pobytu 

otěhotní a rozhodnou se dítě si ponechat, je v síti DDÚ k dispozici pouze jediné zařízení. 

Oddělení pro matky s dětmi je zřízeno v jednom z DD a jeho kapacita je pět míst (tj. 

maximálně pět matek + pět dětí). Součástí tohoto problému je sporný aspekt, do jaké míry 

má být odbornými pracovníky a pracovnicemi ústavních zařízení podporováno přání dívek 

dítě donosit a porodit. Mnohdy je totiž jedinou vyhlídkou takového dítěte kojenecký ústav, 

neboť sama matka je umístěna a obvykle neexistuje nikdo z rodiny, kdo by byl ochoten (a 

hlavně schopen – z důvodu sociálních, zdravotních, bytových či jiných) péči o dítě převzít. 

Oddělení pro matky s dětmi má velmi nízkou kapacitu a především: ne všechny matky 

s dětmi dokáží vzhledem ke svým výchovným problémům spolehlivě fungovat ve 

volnějším režimu dětského domova. Pokud se jedná o dívku, u níž výstupem 

z diagnostického pobytu je doporučení přemístění do výchovného ústavu, bývá 

dislokována mimo region do VÚ pro matky s dětmi. Zcela mimo pozornost je ponechána 

otázka, že otcové těchto dětí bývají často také sami svěřenci různých zařízení, kteří na 

některém ze svých útěků dítě zplodí. Obvykle se nejedná o tom, že také oni by měli převzít 

svůj díl zodpovědnosti za počatého potomka. 

Systém tak svým fungováním (re)produkuje další stereotyp, který pojímá ženu (resp. 

dívku) jako expertku na výchovu dětí (Janebová, 2006). Jeho základem je přesvědčení, že 

žena je od přírody lépe vybavena, uzpůsobena a předurčena k péči o potomstvo. Toto 

přesvědčení se opírá o biologický esencialismus (determinismus), implikující existenci 

specificky ženské univerzální genetické výbavy, jejíž součástí jsou dispozice k výchově a 

péči o děti31.  Podstatu tohoto zavedeného diskursu výborně vystihuje ustálené slovní 

spojení mateřský instinkt. Jak píší Cviková a Juráňová (2005), rozšířeným mýtem je 

představa, že mateřství je pro ženu jedinou přirozenou úlohou v rodině, že nemá 

předpoklady být úspěšná i jinak než prostřednictvím péče děti a hlavně, že je pro ni 

samozřejmé se plně obětovat a věnovat se výlučně rodině a dětem. Pod kritickým okem 

okolí se podle autorek ocitá každá žena, která se rozhodne pro jinou životní dráhu. Koncept 

mateřského instinktu přitom kritizuje již Masaryk (1929), když píše: „Žena je prý od 

přírody určena být matkou, tak zní heslo mnohoženství a mnohomužství; to není pravda, 

není to víc pravda, nežli že muž od přírody má být otcem“ (s. 66).

                                                
31 Kaplan (1999) v této souvislosti hovoří o archetypu ženy jako pečovatelky.
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Související otázkou je samozřejmě umožnění umělého přerušení těmto dívkám. Pro 

provedení tohoto lékařského zákroku je v případě nezletilých dívek potřebný písemný 

souhlas jejich zákonného zástupce. Rodiče umístěných dětí však nezřídka bývají 

neznámého pobytu, tudíž situace je pro těhotné dívky velmi stresující a komplikovaná. 

Úhrada zákroku je na kmenovém zařízení, kde se dívka momentálně nachází. Jeho vedení 

má poté nárok tuto finanční částku na rodičích vymáhat. 

V praxi jsou případy těhotenství dívek posuzovány individuálně, neexistuje žádná 

závazná koncepce, která by upravovala, jak se má postupovat. Pokud dívka není ve svém 

rozhodování výrazně limitována časem (tj. hranicí 12. týdne gravidity přípustnou pro 

umělé přerušení těhotenství), je s ní v rámci ústavu pohovořeno jak na úrovni 

psychologické, tak na úrovni zdravotní. Nicméně ohledně svobodné volby v pravém 

smyslu slova musím být poněkud skeptická. Samo umístění v zařízení (a perspektiva 

dlouhodobějšího pobytu v něm) pro dívku představuje formu násilí32, které na ní ústav 

vykonává. Ve vysoce normativním prostředí, kde se dívka neustále přizpůsobuje a 

podřizuje pravidlům, vykonává nejrůznější úkoly a je vedena motivem „vybojovat“ co 

nejlepší následné zařízení (a již víme, jak omezená je nabídka pro nezletilé matky s dětmi), 

se svobodná volba stává mizejícím horizontem. 

Nabízí se argument, že problém by se vyřešil včasným zahájením užívání 

antikoncepčních pilulek. Jakákoli jiná prevence založená na výchovném působení 

pracovníků/-ic ústavního zařízení se vždy jeví jako nedostačující, jelikož není v silách 

žádného zařízení (ani oddělení pro extrémní poruchy chování, které režimem a provozními 

opatřeními připomíná spíše vězení než dětské zařízení)33, aby zabránilo útěkům svěřených 

dětí. Děti musejí chodit na vycházky mimo zařízení, neboť kterékoli jiné opatření by bylo 

v rozporu s jejich základními právy. Z vycházky je pak realizace útěku pro dítě velmi 

                                                
32 Jde o násilí ve smyslu symbolického násilí, jak o něm hovoří Bourdieu (2000). Štech (2006) mluví
například o násilí vykonávaném na žácích a žákyních prostřednictvím školy. Argumentuje, že jakákoli 
výchova (vč. té školní) omezuje a funguje jako nátlak, tudíž dochází k potlačení určitých potřeb u žáků a 
žákyní. Autor vyvozuje, že reakce na tyto neuspokojené potřeby mohou mít podobu nezvládnutých 
agresivních projevů.
33 Zajímavé je, že toto specifické zařízení (užívaná zkratka EPCHO) slouží výhradně pro chlapce, kteří se 
dopustili závažných trestných činů. Podmínkou umístění je věk do patnácti let a nařízená ochranná výchova. 
Alternativa pro dívky dosud nebyla zřízena, přestože byla opakovaně zvažována. Tuto skutečnost lze 
interpretovat tak, že kompetentní orgány v této oblasti (pracovníci a pracovnice MŠMT) nepředpokládají, 
resp. nezaznamenávají  nijak zásadně vysoký výskyt extrémně závažných činů u dívek. Lze ji ovšem 
interpretovat rovněž jako zneviditelňování problematiky trestné činnosti dívek a další příklad disproporce 
mezi příležitostmi chlapců a dívek. Na straně druhé dochází k posilování představy, že chlapci se dopouštějí 
daleko závažnějších (násilných) činů než dívky. Je potom obtížné uvnitř tohoto začarovaného kruhu 
identifikovat příčinu a následek, neboť násilné projevy chlapců mohou být do určité míry součástí 
sebesplňující se předpovědi.
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snadná, zvláště když se na nedovoleném opuštění výchovné skupiny domluví více dětí 

najednou a utečou společně. 

Dívky, které již antikoncepci užívají, si ji ovšem na útěk s sebou neberou. Navíc 

existují děvčata, která svůj sexuální život zahajují ještě před dovršením patnáctého roku 

věku, a legitimním argumentem ošetřujícího gynekologa/-žky je fakt, že předepsání 

antikoncepčních pilulek je relevantní právě až po patnáctém roce věku dívky, s výjimkou 

případů úpravy menstruačního cyklu či jiných zdravotních komplikací. Bohužel zákonná 

úprava nejnižšího možného věku zahájení sexuálních aktivit není pro některé z dívek 

dostatečně silnou motivací. Důsledky sexuálních aktivit pak ovšem nemohou být 

zvažovány s vědomím naprosté svobody volby a určité potenciální škály možností, jako 

tomu bývá, když se do obdobné situace dostane dívka neumístěná, která má obvykle k 

dispozici zázemí rodiny a určitých finančních prostředků. Opět i na tomto místě dochází 

k zneviditelňování otcovské role a podílu otce na zabezpečení a výchově potomka.

Ve školském zařízení, kde pracuji, je všeobecně velkým problémem dítě 

s nevyhraněnou sexualitou či sexualitou vyhraněnou (ovšem mimo normativní 

heterosexuální orientaci). Převažuje názor, že je potřeba takové dítě umístit do výchovného 

ústavu  (tedy do zařízení s ostřejším režimem), aby mohl být nad jeho sexualitou 

vykonáván zvýšený dohled. Implicitně je v takovém postupu přítomna myšlenka, že tímto 

zvýšeným dohledem je možné na sexuální orientaci jedince něco změnit či napravit. 

Malým historickým exkursem se pokusím naznačit možné příčiny tohoto jevu. 

Foucault (1999) na přelom osmnáctého a devatenáctého století datuje tzv. explozi diskursů 

o sexualitě (medicínský, psychiatrický…). Katz (2002) uvádí, že na konci 19. století začali 

lékaři předepisovat novou zdravou sexualitu. Byl definován nový ideál mužsko-ženského 

vztahu, který zahrnoval, jak u žen, tak u mužů, esenciální, nezbytný, normální erotismus. 

Foucault (1999) v této souvislosti dodává, že se z pole sexuality začala vydělovat 

specifická dimenze „protipřirozeného“ (s. 48), které během 19. století dostávalo nálepku 

„morálního šílenství“, „genitální neurózy“, „aberace prokreačního smyslu“, „degenerace“ 

či „duševní nevyváženosti“ (s. 50). Podle Foucaulta v této době vznikla jednak kategorie 

tzv. moderního homosexuála34 a jednak nový heterosexuální separatismus – jakýsi erotický 

apartheid oddělující normální a perverzní sex. Imperativ heterosexuality, jak uvádí Katz 

(2002), se ve 20. století dále upevňoval a protikladnost pohlaví se stala základem pro 

                                                
34 na rozdíl od homosexuálních svazků praktikovaných například v antickém Řecku (vztah učitele a žáka, 
tedy tzv. pederastie)
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univerzální, normální etické vztahy mezi ženami a muži35. Jak demonstruji na případové 

studii DDÚ, represivní opatření namířená proti nejasně se profilující sexuální orientaci či 

jednoznačně neheterosexuální orientaci, jsou vedena snahou udržet heteronormativní řád 

za každou cenu. Sexuální aktivity ohrožující normalitu jsou v tomto světle přirozeně 

nežádoucí. V exkursu do sociologického hledání příčin transsexuality píše Dvořáčková 

(2008), že v minulosti se v rámci etiologického diskursu transsexuality pracovalo 

s koncepcemi potlačení a terapie (více Berger a Luckmann, 1999). Pomocí těchto 

mechanismů se různé (medicínské) instituce snažily zabránit možnému narušení 

stávajícího symbolického řádu, což se mimochodem dlouhou dobu dařilo. Transsexualita 

byla později klasifikována rovněž jako „psychóza“ či „trvalá patologická změna osobnosti“ 

(s. 59) či jako prostředek k ukájení „nemorální“ sexuální touhy (s. 60). Jak je evidentní 

z případové studie DDÚ, diskurs v této oblasti daleko nepokročil – je stále výrazně 

konzervativní, patologizující a stigmatizující. Související metody zachování „normality“ se 

stále uplatňují – jedná se o zmíněnou koncepci potlačení (represe).

Z pohledu queer teoretiků/-ček heteronormativita dichotomně konstruuje vztahy 

mezi ženami a muži, mezi homosexualitou a heterosexualitou, dospělým a dítětem (Gray, 

2007). Autorka argumentuje, že naše genderové identity jsou ovládané hegemonními 

předpoklady o tom, kým by měli muži a ženy být jako sociální a fyzické bytosti. Gray je 

přesvědčena, že heteronormativní diskurs se obzvláště silně projevuje ve školním prostředí, 

kde vykonává svůj vliv jak nad studenty/-tkami identifikujícími se s LGBT36, tak i nad 

personálem škol, a je neustále reprodukována37. 

Jedinci, kteří jsou většinovou společností označováni jako transgender (resp. tak 

sami sebe vnímají), se nacházejí někde mezi kulturně definovanými koncepty mužství a 

ženství, nebo se pojímají zcela mimo tyto dva pomyslné póly genderových performance. 

V zařízení ústavní výchovy však v každém případě není pro kategorii transgender prostor. 

Síť zařízení sama o sobě je konstruována dichotomně. Poskytuje zázemí dětem, které jsou 

chápány jako „dívky“, nebo jako „chlapci“, a je tedy postavena na tradičním genderovém 

dělení (Renzetti a Curran, 2005). Jiné alternativy nejsou brány v úvahu, v podstatě se o 

jejich existenci nepřemýšlí. Související transsexuální projevy nejsou žádným předpisem či 
                                                
35 Na přesvědčení o protikladnosti pohlaví je založena tzv. genderová polarizace (Bem, 1993).
36 Koncept užívaný k souhrnnému označení jedinců identifikujících se s některou z kategorií „lesba“, „gay“, 
„bisexuál“, „transgender“.
37 Právě prostředí britských škol se tak stává pro autorku prostorem pro realizaci výzkumné studie, v níž se 
zaměřuje na heteronormativní tlak, s nímž se musí vypořádávat studenti/-tky i vyučující. Těžiště jejího 
výzkumu spočívá v komparaci pohledů a vnímání genderové a sexuální identity studentů a studentek 
ztotožňujících se s některou z forem neheterosexuální identity na jedné straně, a LGBT učitelů a učitelek na 
straně druhé.
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nepsaným interním pravidlem ošetřeny – vnitřní řád zařízení operuje pouze s termínem 

„sexuální aberace homosexuálního rázu“ (Vnitřní řád zařízení, platný od 1. 9. 2007), který 

vyvolává silně negativní konotace a implikuje nepřípustnost podobných projevů. 

Defektologický slovník charakterizuje termín sexuální aberace ve smyslu „deviace“, 

„sexuální úchylky“ a „zvrácenosti“ (Edelsberger, 2000: 12). Jak zmiňuji výše, Foucault 

(1999) tento termín řadí do diskursu o sexualitě 19. století. Je proto téměř neuvěřitelné, že 

se uvedená terminologie objevuje na počátku 21. století v oficiálním dokumentu zařízení, 

jehož posláním je odborná psychologická, etopedická a výchovně-terapeutická práce 

s dětmi.

Z uvedeného tedy můžeme vyvozovat následující závěry: 1) V systému ústavní 

výchovy je reprodukována falešná dichotomie ženy-muži (dívky-chlapci), vycházející 

z nekritického přijímání naivního biologického determinismu, který pojímá jedince 

v souvislosti s jeho pohlavím a pohlavními znaky jako jeho esenciálními vlastnostmi 

(Thorne, 1980), kdy pro osoby identifikující se mimo koncepty tradičního mužství a 

ženství (např. transgender) není prostor – jejich existence je zneviditelňována. 2) Jak uvádí 

Goffman (1967), výsledný sociální řád, který zdánlivě odráží přirozené rozdíly, je mocnou 

oporou a legitimizujícím prvkem hierarchického uspořádání vztahů (dívky-chlapci, 

heterosexuální-neheterosexuální jedinci apod.). 3) V ústavním systému je jedinou 

přípustnou (normativní) formou sexuální orientace heterosexualita, která je ustavena jako 

zdravá a normální sexualita (Fausto-Sterling, 2000). 4) Jedinou přípustnou formou 

odchylky od této normy je homosexualita (naprosto ignorovány jsou jiné varianty sexuální 

orientace, jako je transsexuální, bisexuální aj.). 5) Homosexualita je represivními 

opatřeními potírána v souladu s tzv. imperativem heterosexuality (Šmausová, 2002; Katz, 

2002). Jak je patrné z provedené analýzy, dokud nebude na toto téma fungovat široká 

osvěta, podpořená dalšími případovými studiemi a genderovými analýzami, budou i vlivné 

instituce, které v sobě jinak nesou potenciál změny, reprodukovat zakořeněné stereotypy 

(Ondrisová a kol., 2002).

3.8.2 Mikroperspektiva: dítě v diagnostickém ústavu

Vedle širšího kontextuálního pohledu, v jehož optice je studovaný diagnostický ústav 

zasazen do komplexního systému zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy, můžeme 

na DDÚ nahlížet rovněž jako na svébytnou instituci, v níž platí určitá specifická pravidla, 

která ovšem nemusejí být sdílena ostatními institucemi v rámci systému. V následujících 
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subkapitolách jde o zachycení této interní problematiky a o uplatnění genderové analýzy 

v konkrétních sledovaných aspektech každodenního fungování vybraného DDÚ. 

Stejně jako v předchozí části, ani v této kapitole nemohu provádět komparace 

s podobnými studiemi svého druhu, neboť takové v domácím prostředí dosud nebyly 

realizovány. Empirická data se nicméně snažím provázat s dosavadními výzkumnými 

poznatky z oblasti genderu.

3.8.2.1 Personální zajištění v DDÚ

Každá výchovná skupina dětí v DDÚ je z hlediska výchovy zajištěna dvěma pracovníky/-

icemi – vždy mužem a ženou. Toto opatření je vedeno předpokladem, že pokud se u 

skupiny střídají muž a žena, je tímto způsobem možné poskytnout dětem mužský a ženský 

rolový model jejich vlastního chování. Právě vychovatelé/-ky navíc tráví s dětmi největší 

časové penzum. Ve školním roce 2007/2008 pracovalo ve studovaném diagnostickém 

ústavu (vč. spádových SVP) 110 zaměstnanců/-kyň, z toho 33 mužů a 77 žen. Na pozicích 

odborných pracovníků/-ic má tento poměr podobu 45 : 17 ve prospěch žen. Vyšší počet 

žen na odborných pozicích odráží trend feminizace školství, nicméně to neznamená, že by 

muži měli více pracovních povinností. Kromě přímých vychovatelek zde působí rovněž 

učitelky, psycholožky a etopedky či sociální pracovnice, které mají nad muži v zařízení 

početní převahu. 

Více než poměr pracovníků a pracovnic je ovšem z genderové perspektivy zajímavé 

nekritické pojímání instituce rodiny v jejím tradičně chápaném pojetí38 s implicitními 

heterosexuálními vazbami mezi členy a členkami jako modelu pro práci ve výchovných 

skupinách. Tedy i na úrovni organizace profesionálního zajištění skupin jsou 

reprodukovány jak snaha o zachování tradičního patriarchálního modelu rodiny39, tak také 

heteronormativní společenský řád.

3.8.2.2 Program pro děti v DDÚ 

Program pro děti v zařízení není výrazně genderově strukturován. Dívky i chlapci chodí do 

kina a do divadla na stejná představení. I pokud přijde na návštěvu sportovních akcí jako 
                                                
38 Charakteristická je instrumentální role muže a emocionální či expresivní role ženy, implikující distinkci 
mezi soukromou a veřejnou sférou; více např. Karsten (2006), Křížková a Pavlica (2004).
39 Historicky jej Havelková (2004) spojuje se vznikem moderní měšťanské společnosti. Mezi novodobé 
obhájce tradičního modelu rodiny patří například Chvála a Trapková, kteří se zabývají rodinnou terapií (viz 
Chvála a Trapková, 2008).
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jsou hokejová či fotbalová utkání, vybírají se genderově smíšené skupiny dětí a hlavním 

kritériem nominace není gender, nýbrž aktuální hodnocení chování daného dítěte.

Uvedené však platí pouze tehdy, odhlédneme-li od genderových stereotypů, které se 

prokazatelně vyskytují na školách, v družinách, školních klubech a jídelnách, v přístupu 

jednotlivých pracovníků/-ic, pedagogů/-žek, vychovatelů/-ek, v učebních osnovách, 

učebnicích apod. (Cviková a Juráňová, 2005; Gray, 2007; Karsten, 2006; Smetáčková, 

2007a; Smetáčková 2007b).  Jelikož součástí DDÚ je také základní škola a školní jídelna, 

je možné dosavadní výzkumné poznatky zobecnit i na toto zařízení. 

Jiným aspektem, který se mým zúčastněným pozorováním při školní výuce v DDÚ 

potvrdil, je běžné používání tzv. generického maskulina (Valdrová, 2001). Jak vyplynulo 

z mého zúčastněného pozorování ve třídách, nikdo z učitelů a učitelek ve škole, která je 

součástí DDÚ, nepoužívá při oslovování třídy ženský rod. Vždy jsou oslovováni pouze 

„žáci“. Vnitřní řád zařízení pak ve své písemné formulaci práv a povinností dětí ve škole 

apeluje taktéž pouze na „žáky“ a „žáka“, nikoli na „žákyni“ či „žákyně“ (Vnitřní řád 

zařízení, platný od 1. 9. 2007).

3.8.2.3 Prostorové uspořádání zařízení

Jednotlivá patra Dětského diagnostického ústavu jsou od sebe odlišena barevně. Gender ve 

vztahu k architektonické struktuře zde nabývá konkrétní vizuální podoby. Chodby na 

holčičím patře jsou vymalovány žlutě, stejně tak i pokoje dívek. V oknech visí žluté 

záclonky, povlečení peřin a polštářů je laděno do žlutých a oranžových odstínů. Naopak 

chlapecké patro je vymalováno zeleně, vybavení pokojů má rovněž různé zelené odstíny, a 

to včetně nátěru nábytku. Posilovna se nachází pouze na chlapeckém patře, čímž je 

implikována stereotypní představa, že fyzické cvičení za účelem posilování svalové hmoty 

je „mužskou záležitostí“. Posilovna je rovněž vymalována v zelených barevných tónech.

Vizuální architektonické členění na základě genderu je tedy zcela zjevné, přestože se 

nejedná o zcela typické „genderové“ barvy. Nicméně v souvislosti s umístěním posilovny 

na chlapecké patro lze vyvozovat možný vztah zelené barvy k vojenství a armádě. 

Nezanedbatelný je rovněž aspekt vertikálního uspořádání budovy – dívčí pokoje se 

spolu s předškolním oddělením, v němž je koedukovaná skupina dětí od tří let, nacházejí 

v prvním patře, zatímco chlapci mají své pokoje v patře druhém. Na symbolické úrovni 

může toto uspořádání implikovat určitou hierarchii či binární nastavení vztahů mezi 



95

dívkami a chlapci. Vztahy nadřazenosti a podřízenosti jsou tak analogicky ke konceptu 

somatizace (Bourdieu, 2000) materializovány či architektonizovány, tedy vepisovány do 

prostorového uspořádání budovy, přičemž toto uspořádání se zpětně podílí na udržování 

mocenských vztahů. Obrazová dokumentace zařízení je součástí příloh č. 2 a č. 3.

     

3.8.2.4 Vnitřní předpisy zařízení

Systém hodnocení dětí v DDÚ je založen na bodovém systému, který je blíže specifikován 

ve vnitřním řádu zařízení. Za pozornost stojí „prohřešky“, které jsou v souladu s vnitřním 

řádem ohodnoceny třemi, resp. pěti černými body: sexuální aberace infantilního rázu -

osahávání a obnažování se na ložnicích u malých dětí; sexuální aberace homosex. rázu, 

sex. násilí, zneužívání menších a slabších dětí (Vnitřní řád DDÚ, platný od 1. 9. 2007; 

kurzíva není původní). 

Je zjevné, že sexuální projevy infantilního a homosexuálního charakteru jsou 

vnímány jako nežádoucí, neboť jsou ohodnoceny trestnými body. Potom je ovšem 

pozoruhodné, že podobný bodový postih nenásleduje tehdy, pokud se sexuální projevy 

vyskytnou u heterosexuálně zaměřených dětí. Odráží se zde opět heteronormativní řád. 

Vždyť důsledky heterosexuálního kontaktu mezi dětmi mohou být i závažnější než při 

kontaktu homosexuálním (např. nežádoucí otěhotnění). Vnitřní řád s takto nastaveným 

bodovým hodnocením navíc vůbec nezohledňuje období sexuální nevyhraněnosti u 

pubescentních dětí, které není výjimečné. Pokud dítě teprve tápe ve své vlastní sexuální 

identitě, běžně se dopouští experimentů se svým vlastním tělem. Je zarážející, že právě 

v diagnostickém ústavu je této problematice věnováno tak málo odborné pozornosti. 

Namísto toho je rétorikou 19. století odkazováno k represivním opatřením (trestné body), 

jejichž cílem je udržení heteronormativního řádu (Foucault, 1999). 

Warner (1999) v této souvislosti hovoří o „sexuálním moralismu“. Moralisté/-ky si 

nejen myslí, že jejich vlastní způsob života je správný, ale současně jsou přesvědčeni/-y, že 

by měl být morálním standardem pro všechny ostatní. Sexuální rozmanitost nemůže být 

konzistentní s jejich morálkou (resp. „pseudo-morálkou“), která je protikladem etického 

respektu k autonomii druhých (Warner, 1999: 4, 8). Autor argumentuje, že k sexuální 

autonomii potřebujeme více než svobodu volby, toleranci a liberalizaci. Sexuální 

autonomie vyžaduje přístup k rozkoším a možnostem, jelikož lidé neznají své sexuální 

tužby, dokud je sami neobjeví. A dále: jestliže je cílem sexuální autonomie, pak není 
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dopředu možné určit, jakou formu zaujme. Podle Warnera je nutné zejména vytváření 

prostoru pro „novou svobodu, nové zkušenosti, nové požitky, nové identity a těla“ (s. 12). 

Pravidla vnitřního řádu jsou tak v přímém rozporu s požadavkem sexuální autonomie40.

Optikou argumentů Warner (1999) je otázkou, zda mají projevy vymezené vnitřním 

řádem zařízení skutečně náležet do sféry, která se bonifikuje černými puntíky (které 

symbolizují „trest“), nebo spíše do oblasti, kterou by bylo žádoucí s dítětem individuálně 

probírat, prodiskutovávat jeho pohnutky a motivy, předestírat alternativy a provázet. 

Přikláním se v každém případě k variantě řešit každý případ s dítětem individuálně, neboť 

se jedná o projevy, které náleží do sféry jeho intimity, do sféry jeho autonomního prožívání 

sexuality. To však obvykle není možné dodržet, pokud se udělují černé body, jelikož ty 

dítě dostává veřejně, přede všemi dětmi, a stejně tak veřejně si je posléze samo musí 

nahlásit při hodnocení na konci dne. Ke stigmatizaci dětí tak v důsledku sexuálního 

pseudo-moralismu dochází dokonce na veřejnosti, takže stigma se stává nedílnou součástí 

jak osobní, tak i sociální identity jedince, jak je definuje Goffman (2003). Stigma může 

dosahovat fatálních důsledků pro každodenní život lidí, a to v závislosti na strategiích, 

které jsou užívány coby reakce na vzniklou životní situaci (ibidem). 

Pravidla vymezená ve vnitřním řádu jsou zjevně vedena implicitním přesvědčením, 

že heterosexuální projevy u dětí (ale i u dospělých) jsou tzv. normální, přípustné, 

přijatelné, zatímco homosexuální a veškeré další neheterosexuální projevy jsou hodny 

odsouzení (v případě dětí potrestání) a jsou pojímány jako určitá forma deviace. Opět 

s vědomím těchto skutečností můžeme postulovat, že dítěti lze přisoudit nálepku deviantní

na základě nekritické akceptace působících mechanismů heteronormativního řádu 

dospělými pracovníky a pracovnicemi zařízení. Jedním z výzkumných závěrů Gray (2007), 

která zpracovávala data psaných vzpomínek skupiny Allsorts41, je zjištění, že mladým 

lidem identifikujícím se jako queer jejich zkušenosti s vlastní sexuální identitou ve školním 

prostředí způsobují psychickou újmu – doslova „psychicky strádají“ (s. 123). Zakoušejí 

verbální i fyzické ponižování a narážky, což vede k zvýšené zranitelnosti těchto mladých 

lidí. Setkávají se s nedostatečnou podporou, porozuměním a empatií, důsledkem čehož je 

strach, izolace, zkušenosti zneuznání. Autorka navíc vyvozuje, že působící 

heteronormativní řád ve školním prostředí prohlubuje „generation gap“ (s. 121) mezi 

                                                
40 Nezbytné je ovšem dodat, že sexuální autonomii lze chápat pouze v rozsahu, v němž tato nezasahuje do 
sexuální autonomie druhých, tedy nikoli jako ospravedlnění např. sexuálně motivovaného násilí. 
41 Jde o queer skupinu mladých lidí do 25 let, jejíž členové/-ky sepisují své zkušenosti a zážitky týkající se 
vlastní identity a publikují je na webu ve sbírce „Blue Deep Sea“.
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studenty/-kami a jejich učiteli/-kami42. Působení heteronormativity podle ní posiluje 

normativní binaritu ve školní třídě, homofóbii a sexismus. 

Přestože vůči výzkumné studii Gray lze vznést řadu námitek43, její závěry nelze 

podcenit. Dopady působící heteronormativity, homofóbie a normativní binarity, jak je 

identifikovala Gray, lze předpokládat rovněž v prostředí DDÚ. Marginalizace LGBT dětí 

je ovšem navíc umocněna klíčovým aspektem umístění v ústavním zařízení, které je již 

samo o sobě značně stigmatizující a které omezuje možnosti dítěte v podstatě ve všech 

oblastech jeho života (kulturní, ekonomické, zájmové činnosti, ale i v oblasti rovných 

příležitostí).

Vnitřní řád DDÚ svými předpisy reflektuje rovněž prostorové uspořádání zařízení. 

Ranní režimy dětí probíhají odděleně pro chlapce a pro dívky, neboť se odehrávají zvlášť 

v prvním patře, kde jsou ubytována děvčata, a zvlášť ve druhém patře, kde jsou pokoje 

chlapců. Pro dívky existují speciální předpisy a pravidla, která se chlapců vůbec netýkají 

(viz níže specifické pokyny týkající se chování dívek).

West a Zimmerman (1987) v této souvislosti hovoří o „doing gender“ (s. 125). Dělat 

gender podle dvojice autorů znamená vytvářet rozdíly mezi děvčaty a chlapci a ženami a 

muži. Jde o rozdíly, které ovšem nejsou přirozené (biologické). Poté, co byly jednou 

zbudovány, jsou využívány k podpoře esenciality genderu. Šmausová (2002) podobně 

podotýká, že ontická představa substanciálního rodu se udržuje a přežívá i v samém 

konstruktu genderové identity – tedy v naivní představě, že muži hrají vždy jen tzv. 

mužskou a ženy vždy jen ženskou roli. Ve skutečnosti všichni hrají všechny role (koncept 

androgynity, Badinter, 1988). Goffman (1977) pak upozorňuje na řadu institucionálních 

                                                
42 Učitelé/-ky vnímají LGBT žáky/-ně jako více otevřené v otázce jejich sexuální identity, než byli oni/ony 
sami v tomto věku – studenti/-tky mají dnes vyšší sebedůvěru a jsou schopni/-y vznášet otázky týkající se 
sexuality před svými učiteli/-kami. Někteří/-é učitelé/-ky cítí určitý konflikt zájmů: cítí se neschopní být 
otevření ohledně své sexuality z důvodu své profesionální pozice vychovatelů/-ek. Důsledkem je udržování 
distinkce mezi soukromým a veřejným životem a neochota porušit sociální bariéry mezi učitelem/-kou a 
žákem/-yní.
43 Čtenář/-ka může postrádat bližší charakteristiky participantů/-ek (gender, rasa, etnicita, sociální pozice, 
město/venkov). Z kontextu není zřejmé, proč se hlavní výzkumná zjištění týkají z drtivé většiny postojů, 
pocitů a sebepojetí učitelů/-ek a nikoli studentů/-ek, kteří byli rovněž ustaveni jako předmět výzkumné 
studie. Závěr, že heteronormativita působí na životy učitelů a studentů tak, že vede ke vzniku generation gap, 
je v daleko menším rozsahu stvrzen z druhé strany oné generační mezery (tj. pocity studentů/-tek ve vztahu 
k učitelům/-kám). Rozdílný přístup k oběma zkoumaným skupinám se projevuje také v použité metodě –
v případě studentstva se jedná o psané vzpomínky a v případě učitelstva jde o polostrukturované rozhovory. 
To v otázce relevantnosti pohledů těchto skupin nic neznamená, ovšem citace, které Gray uvádí, jsou vyňaty 
převážně z rozhovorů, takže lze opět usuzovat na jakési „výsadní postavení“ skupiny učitelů/-ek v rámci 
výzkumu. Tato skutečnost podkopává základní filosofii feministického výzkumu (k němuž se Gray 
odvolává), jenž chápe veškeré účastníky/-ice výzkumu jako subjekty se všemi jejich specifickými 
charakteristikami, jež je potřeba vážit jako platné a cenné. Lze navíc vyjádřit pochybnost nad autorizací 
psaných vzpomínek, když vycházíme pouze z on-line zdroje.
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rámců, které lze využít ke ztvárnění naší přirozené normální pohlavní danosti 

(„sexedness“, s. 315). Autor uvádí příklad rozlišení veřejných toalet (tzv. dimorfní 

zařízení) na dámské a pánské, přestože muži i ženy mohou dosáhnout stejných cílů pomocí 

stejných prostředků a stejného vybavení a přestože v domácnostech lidí je obvykle jediné 

WC, které slouží všem. Tyto materiální aspekty sociálního uspořádání tak pomáhají ustavit 

naši esenciální rozdílnost. Paralelu s Goffmanovou analýzou sociálního uspořádání 

z hlediska genderu můžeme učinit, pokud se zaměříme na prostorové a organizační 

uspořádání DDÚ. Rovněž ústavní zařízení se podílí na posilování představy esenciální 

rozdílnosti dívek a chlapců, čímž jsou upevňovány tradiční obrazy maskulinity a 

femininity.

     

Buzení dětí - ranní režim

Po probuzení si děti ustelou postele  (deku, polštář a prostěradlo si děti uloží do 

šuplíků pod postelí). Dívky si vezmou župany....Potom si děti společně nastoupí na hale 

(dívky) a na chodbě (chlapci), kde asistent pedagoga (pečovatel) zkontroluje zevnějšek 

dětí, kapesníky, ponožky, apod. Do školy chodí dívky v sukních, není-li na komunitě 

rozhodnuto jinak. Společně odcházejí do jídelny. Po snídani předává  asistent pedagoga 

(pečovatel) jednotlivé skupiny učitelům. 

Ukládání dětí na lůžka – večerka

Večer jsou  rozděleny děti na čtyři skupiny - malé chlapce, malé dívky, velké chlapce 

a velké dívky. Večerní činnost je oddělená. Chlapci jsou na herně. Velké dívky jsou na 

velké herně. Malé dívky setrvávají na malé-přední herně. V 19.40 hod. odcházejí malí 

chlapci a malé dívky s  vychovatelem na ložnici, po přečtení pohádky mají ve 20.00 hod 

večerku. Velcí chlapci a velké dívky opouštějí hernu ve 20.45 hod. Řadí se do nástupu u 

dveří herny. Odtud odcházejí na WC. Vychovatel eliminuje hlučnost dětí vzhledem k 

večerce malých dětí a zajištění klidu v předškolním oddělení. Na pokyn vychovatele děti 

odcházejí do svých pokojů. Asistuje přitom asistent pedagoga  (pečovatel), který vykonává 

dozor na ložnicích malých dětí. Vychovatelé končící službu hlásí počet dětí na ložnicích 

noční službě a opouštějí ložnice po zklidnění dětí a vyhlášení večerky.

Malování dívek

Dívky se malují jsou-li starší 12 let; nejsou-li v ZV; mají vlastní šminky; malují si jen

řasy a linky; nedělají si stíny. Vhodnost posoudí vždy dospělý.
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Depilace dívek

Dívky se depilují, jsou –li starší 13 let; nejsou-li v ZV; pouze po svolení dozor 

konající vychovatelky; dívky se depilují pouze v pátek nebo sobotu.

Barvení dívek

Dívky si mohou barvit vlasy pouze, jsou-li starší 15 let; nejsou v ZV; mají písemný 

souhlas rodičů44; mají svoji barvu na vlasy; se souhlasem dozor konající vychovatelky; 

pouze v pátek nebo sobotu. Za účelem barvení vlasů si dívka zajistí v prádelně starý 

ručník.

(Vnitřní řád DDÚ, platný od 1. 9. 2007; kurzíva a zvýraznění nejsou původní)

Například pouze pro dívky platí povinnost oblékat si při ranních režimech župan. 

V pyžamu tak ráno můžeme spatřit jen chlapce, neboť ti jsou od této povinnosti vnitřním 

řádem omilostněni. 

Jiným specifikem pro dívky je povinnost chodit do školy v sukni. Školní výuka trvá 

obvykle do 13.30, poté již smějí být dívky oblečeny i v kalhotách, pokud chtějí. Pravidlo 

nošení sukní se vztahuje na všechny dívky bez rozdílu, bez ohledu na roční období. 

Výjimky se povolují zřídka, například pokud je děvče momentálně nachlazené. Závažnost 

onemocnění vždy posoudí zdravotní sestra. Jiným žádostem dívek, že sukni obléknout 

nechtějí (například z důvodu menstruace, nebo že se stydí, že nejsou zvyklé sukni nosit 

apod.), se nevyhovuje. Sukně mají dívky na výběr v různých velikostech, barvách i 

délkách, kromě toho mohou samozřejmě nosit i sukně vlastní. Sukně nesmí být nošena bez 

punčocháčů, ať už silonových nebo pletených.   

Pravidlo, že dívky v DDÚ musí do školy povinně nosit sukni, se oficiálně opírá o 

následující filosofii: Děvčata, a to i ta, která například v důsledku svého dosavadního 

způsobu života v tísnivých existenčních a sociálních podmínkách, nikdy neměla sukni na 

sobě, nyní mají možnost si vyzkoušet svou tradiční ženskou roli, nechat rozkvést svůj 

přirozený šarm, získat tak nové (dívčí) sebevědomí. Je zde i možnost rozpuštění určitých 

psychických obran, které se mohou projevit právě maskováním dívčí identity do 

chlapeckého vzhledu - tedy včetně chlapeckého oblečení. Tuto filosofii, která je 

reprodukována ústně vedoucí zařízení na setkávání  členů/-ek odborného týmu, by měl 

každý zaměstnanec/-kyně znát a respektovat, stejně jako třeba etický kodex nebo vnitřní 

řád zařízení. 

                                                
44 Toto pravidlo může být chápáno jako implicitně znevýhodňující ty dívky, jež rodiče nemají, nebo jejichž 
rodiče s ústavem nejsou (nebo nemohou) být v kontaktu.
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Z genderového hlediska se jedná o cílené zdůrazňování rozdílnosti obou pohlaví (sex 

differences approach; Thorne, 1980). Filosofie DDÚ se opírá o předpoklad, že každá 

bytost se vyznačuje jakousi esenciální přirozenosti, která má být a je rozpoznatelná na 

základě „zjevných přirozených znaků, které vykazují nebo kterými se projevují“ (Goffman, 

1976: 75). Femininita a maskulinita jsou pak považovány za „prototypy esenciálního 

projevu“ (tamtéž). Na základě přijímaného biologického determinismu pak v rámci DDÚ 

dochází k stereotypnímu konstruování obrazu ženství, kdy jsou mu přisuzovány tradičně 

ženské atributy a vlastnosti (přirozený dívčí šarm). Znovu se potvrzuje ignorace pouhé 

možnosti výskytu transgender identity u dítěte. V DDÚ tak na podkladě konzervativního 

přesvědčení, že „jediná správná dívka je dívka v sukni“, dochází k poměrně nevybíravé 

disciplinaci dívek Konkrétní používaná metoda je do značné míry ideologická ve smyslu 

pokřivení významu a obsahu genderových identit a rolí. Karsten (2006) v této souvislosti 

hovoří o tzv. diskriminační výchově k genderovým rolím. Cílem emancipační pedagogiky 

by podle autora mělo být nastolení změny tradičního genderového řádu již v oblasti 

primárního školství. Pokud budeme dívky násilně socializovat k tradičním genderovým 

rolím, budeme tak nepřímo podporovat jejich podřízené postavení v rámci společnosti, což 

bude v rozporu s ideou rovných příležitostí a povede k jejich marginalizaci.  

Velmi zajímavý je předpoklad, že pomocí chlapecké image dívka maskuje svou dívčí 

přirozenost. Je možné to chápat tak, že chlapecká vizáž je v rámci společnosti „běžná“, 

„normální“, „bezpečná“, zatímco ta dívčí je „nenormální“ a „nebezpečná“? Pokud ano, 

můžeme se ptát, před čím/kým by se pravděpodobně dívka na ulici cítila být v nebezpečí, 

pokud by odhalila svůj přirozený dívčí šarm v sukni? Pravděpodobně před určitou formou 

násilí (možná sexuálně motivovaného) ze strany jiných osob45. Mohla by být ale také 

v důsledku své nadměrné atraktivity označena za mravně zkaženou (Renzetti a Curran, 

2005). 

Podezřelým je navíc slovo možnost, které stojí v centru výše uvedeného odborného 

vysvětlení. Dívky totiž ve skutečnosti nemají možnost, ale povinnost nosit sukni. A dále: 

Nikdo se neptá, jestli nošení kalhot dosud nevolily spíše z praktických důvodů (život na 

ulici v sukni je pravděpodobně o dost nepříjemnější než v kalhotách). A naposledy: 

Psychické obrany je určitě žádoucí rozpouštět, ale rozhodně ne pod tlakem povinnosti, 

nýbrž citlivě a s porozuměním. Mimoto – můžeme si být jistí, že ve všech případech 

chlapecké vizáže dívek jde o jejich psychické obrany? Můžeme si být jisti, že tlakem na 

                                                
45 Pokud tato úvaha skutečně probíhá v hlavě dívek, pak to odráží internalizaci stereotypního vnímání žen 
coby (sexuálních) „kořistí“ a mužů coby „lovců“, které je ve společnosti zakořeněno.
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„probouzení ženskosti“ spíše neuškodíme formující se genderové a sexuální identitě? Víme 

jistě, zda ženství, které chceme probouzet, je v dívce skutečně přítomné? Jak můžeme 

předpokládat, že naše definice ženství je shodná s představami a konstrukcemi ženství 

danou dívkou? Opět zde narážíme na problém necitlivého přístupu k projevům utváření 

vlastní identity, která však nemusí být nutně „mužská“ či „ženská“. Otázka případného 

vzniku intra-rolových konfliktů (Goffman, 1977) v důsledku zvnějšku vynucované „dívčí“ 

identity je ponechána zcela stranou.

Zvlášť jsou ve vnitřním řádu upraveny veškeré zkrášlovací procedury, jež jsou 

nedílnou součástí života většiny dospívajících dívek. Předpisy se týkají líčení, holení a 

barvení vlasů. Důležitým poznatkem je skutečnost, že holení chlapců žádným pravidlem ve 

vnitřním řádu omezeno není. Záleží tedy pouze na rozhodnutí konkrétního nezletilého, zda 

a jak často si chce holit tvář. Podobně bez úpravy je ponecháno barvení vlasů, třebaže 

například promelírované vlasy nejsou ani u chlapců ničím neobvyklým. 

Takzvaný dvojí metr, který je na výchovu dětí často uplatňován v běžných rodinách 

(Renzetti a Curran, 2005), tak nepochybně funguje i v zařízení ústavní výchovy. Dospělí 

zaměstnanci a zaměstnankyně jsou povinni zvýšeně dohlížet na krášlící procedury u dívek, 

zatímco u chlapců se buď vůbec nepředpokládá, že by o svůj zevnějšek chtěli takto 

„zvýšeně“ dbát, nebo jsou jim tyto praktiky tolerovány. Zjevná je tendence dívky při jejich 

aktivitách kontrolovat, byť jde o pouhé holení nohou.

Kromě samotné tendence zvýšeně dohlížet na aktivity dívek oproti aktivitám chlapců 

považuji za žádoucí zde zmínit ještě jiný aspekt dvojího měřítka v přístupu k umístěným 

dětem. Čím více pravidly je život dívek v zařízení upraven, tím větší je pravděpodobnost 

porušení některého z nich, a tedy i větší pravděpodobnost sankcí za tyto „prohřešky“. 

Oproti dívkám se život chlapců řídí menším počtem norem, tudíž jsou teoreticky méně 

ohroženi případnými bodovými postihy a tresty.

Na základě uvedeného je možné tvrdit, že když se „dívka z ulice“ dostane do 

prostředí zařízení ústavní výchovy, snaží se ji dospělí pracovníci/-e vtěsnat do správné 

genderové škatulky, což se projevuje v podstatě na všech úrovních fungování instituce. 

Nemusí se to však v některých případech okamžitě podařit. Reakcí takové dívky pak může 

být vzdor či odmítnutí a adekvátní ohodnocení nedostatečného respektu dívky 

k pedagogickým autoritám černými body46. Implicitní součástí „převýchovy“ dětí 

v zařízeních určených pro jejich adaptaci na normy většinové společnosti je tak i 

                                                
46 Poznatky korespondují s tezí Schaffner (2005), že „násilí proti dívkám vyvolává násilí u dívek“ (s. 4). 
V tomto případě jde o násilné „doing gender“, které může vést k agresivním projevům v chování dívek.
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„převýchova“ genderová, kdy jsou děti více či méně implicitně nuceny chovat se 

genderově konformně. Nekonformní chování ovšem může mít za důsledek přisouzení 

určité nálepky v souvislosti s typologií chování, s níž se v rámci sociální práce a sociální 

pedagogiky běžně pracuje. Jednu z takových klasifikací nabízí Sochůrek (2001). Autor by 

takové vzdorovité chování, negativismus, neposlušnost a nerespektování norem většinové 

společnosti nepochybně zařadil do kategorie tzv. disociálního chování, které má podle něj 

většinou přechodný ráz a může vymizet samo či za pomoci odborníků/-ic, nejčastěji 

formou ambulantní, poradenské nebo terapeutické péče (Sochůrek, 2001). 

3.8.3 Případová studie DDÚ – výzkumné závěry:

Detailní studium fungování instituce, jež je součástí systému zařízení pro výkon ústavní a 

ochranné výchovy v České republice, ukázalo, že DDÚ působí jako jedna z významných 

institucionálních sil, které udržují rozdíly mezi muži a ženami (chlapci a dívkami) a dávají 

jim status přirozenosti a správnosti (West a Zimmerman, 1987). Vhledem k tomu, že 

instituce je současně důležitým mechanismem sociální kontroly, je důležité identifikovat 

normy, na jejichž zachování se spolu s dalšími agenty/-kami sociální kontroly podílí. 

Jednou z těchto norem je povinná heterosexualita při současném zneviditelňování jiných 

forem sexuality s výjimkou homosexuální orientace. Ovšem právě na základě strategie 

explicitního potlačování homosexuality je dosaženo posilování heteronormativního řádu. 

Homosexualita se stává prostředkem potvrzení dominantního postavení heterosexuality, 

takže mezi oběma formami sexuálního chování je ustaven vztah ve smyslu binárních 

opozic (Bourdieu, 2000).  

Konkrétní uplatňované metody, opírající se o nekriticky akceptovaný biologický 

determinismus (Nagl-Docekal, 2007)47 a imperativ povinné heterosexuality, vedou 

k nepřijatelné disciplinaci dívek a neheterosexuálních jedinců prakticky na všech úrovních 

fungování instituce. Dívky jsou explicitně znevýhodňovány na základě genderu, resp. 

vtěsnávány do konformních genderových šablon. Jiné než heterosexuální aktivity jsou u 

dětí potírány či zneviditeňovány. Děti, které nezapadají do tradičních představ o 

maskulinní a femininní identitě, jsou stigmatizovány a patologizovány. Ke stigmatizaci 

                                                
47 Autorka uvádí, že pohlavní diferenciace sociálních rolí vychází z předpokladu, že společenskou strukturu 
můžeme ospravedlnit odkazem na přírodu, čímž je vzbuzován dojem nevyvratitelného argumentu - tj. jako 
přirozený „řád pohlaví“ (Nagl-Docekal, 2007: 32) Autorka rozlišuje dva možné způsoby argumentace ve 
prospěch zachování tohoto řádu (diferenciace „přirozeně daná“ a „přírodou chtěná“, s. 32), přičemž obě tato 
pojetí sama vyvrací.



103

dětí dochází často v důsledku uplatňování individuální či kolektivní sexuální pseudo-

morálky (Warner, 1999), kterou je možné v případě DDÚ označit jako institucionální 

pseudo-morálku sexuálního chování. Dítě je navíc stigmatizováno veřejně, takže stigma se 

stává nedílnou součástí osobní i sociální identity dítěte (Goffman, 2003). 

Potvrdil se předpoklad Renzetti a Curran (2005), že pohlavně-genderový systém 

společnosti, byť místně a historicky specifický, se uplatňuje nejméně ve třech navzájem 

propojených dimenzích: 1. V sociální konstrukci genderových kategorií na základě 

biologického pohlaví48; 2. v dělbě práce na základě pohlaví – tj. jedincům jsou svěřovány 

určité úkoly v závislosti na jejich genderu (to se týká rovněž zmíněné nabídky studijních 

oborů, které se bezprostředně vztahují k budoucímu povolání; strukturace sportovních 

aktivit atd.); 3. ve společenské regulaci sexuality – tj. některé formy sexuality jsou 

odměňovány a jiné trestány (Rubin, 1975, in Renzetti, Curran, 2005). V případě DDÚ jde 

o systém odměn a trestů nikoli v symbolické rovině, nýbrž v explicitní úrovni systému 

červených bodů spojených s odměnou a černých bodů spojených s trestem, přičemž 

trestaným je chování neheterosexuální.

To vše se odehrává v prostředí zařízení, které má již ze své podstaty silně normativní 

a stigmatizující charakter. Všechny reprodukované stereotypy jsou tak ještě více 

posilovány společenskou funkcí zařízení jako instituce sociální kontroly a sociální 

prevence.

3.9 Příčiny páchání trestné činnosti nezletilými dívkami

V rámci třetí výzkumné fáze jsem uskutečnila pět polostrukturovaných rozhovorů 

s dívkami aktuálně umístěnými v DDÚ, jejichž vstupní anamnéza obsahovala záznam o 

trestné činnosti. Z hlediska počtu respondentek zahrnutých do studie se jednalo o 

výzkumné šetření malého rozsahu, kdy mi šlo především o autenticitu hlasů dívek. Mou 

centrální premisou je hypotéza, že jedině dívky samy ze svého vlastního úhlu pohledu a ze 

své jedinečné perspektivy jsou kompetentní zodpovědět otázku příčin páchání trestné 

činnosti. 

Na počátku mých úvah jsem odmítla relativizování ve smyslu sociálních a 

zákonných norem, což by vedlo ke zpochybnění ústředních pojmů jako „kriminalita“, 

                                                
48 Podobně tuto skutečnost formuluje Šmausová (2002), když říká, že „během času se ustálila stejně bytostná 
(ontická) sociologická představa gender, jakou byla předchozí biologická definice pohlaví: výchova k muži či 
ženě implikuje celoživotní neměnné chování jako muž či žena. Genderové role sice nejsou vrozené, ale 
během života se stávají jakousi druhou přirozeností“ (s. 16).
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„delikvence“ a „trestný čin“. S těmito pojmy by se dalo polemizovat, pokud bychom 

připustili, že jestliže v každém kulturním a společenském kontextu jsou závazné jiné 

etické, sociální a právní normy, pak bychom stěží mohli ustavit univerzální koncepty 

„trestné činnosti“ či „kriminality“, které se k těmto normám bezprostředně vztahují. 

Uvedenému problému čelím ve své práci dvěma způsoby: 1. Již v úvodu jsem zacílila tuto 

studii do konkrétního geografického prostředí a ještě specifičtěji do konkrétního ústavního 

zařízení. Kromě toho jsem vymezila, jak je pojímána trestná činnost českým právním 

systémem, a uvedla relevantní typy trestné činnosti. 2. Můj zájem se nesoustředí na otázku 

univerzální platnosti daných sociálních a právních norem, nýbrž na prvotní moment 

porušení norem závazných pro většinovou společnost, na prapůvodní motiv překročení 

dané normy.

V teoretické části práce jsem představila tři ústřední koncepty, na které se v otázce 

příčin kriminálního (resp. delikventního) chování mladých lidí odkazuje většina citovaných 

autorů/-ek. Rodina, vrstevnická skupina a širší sociální prostředí jsou oblasti, kde badatelé 

a badatelky hledají možné příčiny kriminality mládeže. Přestože na intuitivní úrovni 

tušíme, že všechny uvedené kategorie mají „cosi společného“ s fenoménem kriminálního 

chování, obávám se, že nepodávají uspokojivou odpověď na otázku příčin jeho vzniku či 

výskytu. Soudím, že tyto deduktivně ustavené kategorie inherentně nemohou poskytnout 

tuto odpověď, neboť jsou založeny na principu dodatečné aplikace univerzálních konceptů 

na konkrétní a velmi různorodé, variabilní projevy kriminálního chování. Principy 

univerzálnosti a partikulárnosti na jedné straně a variability a homogenity na straně druhé 

vykazují vnitřní kontradikce.

Pokud jde o mou vlastní analýzu rozhovorů, postupovala jsem následovně. Na první 

úrovni obecnosti jsem ze shromážděného empirického materiálu vyselektovala elementární 

prekondice rizikového chování, které určitým způsobem motivovaly dívky ke spáchání 

trestného činu (podle jejich vlastních výpovědí). Jejich výčet doplněný výňatky 

z rozhovorů uvádím na následujících stránkách.

 pociťovaný nedostatek finančních (materiálních) prostředků (dívka č. 3, č. 5)

Dívka č. 3: „Táta věčně chlastal, nikdy neměl práci. Byl pak na ulici, no tak jsem 

musela krást, a co.“

Dívka č. 3 (důvody umístění a stručná rodinná anamnéza viz příloha č. 6) se v době 

před umístěním nacházela v péči otce. Ten se spolu s dětmi zdržoval v družstevním domě, 

pak z něj ale byl z důvodu neplacení nájmu vystěhován a v podstatě se stal bezdomovcem. 

Dívka spojuje své krádeže s pociťovanou existenční nouzí. Z celého vyprávění dívky je 
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patrné rozhořčení ve vztahu k otci, kterému dívka dává vinu za vzniklou situaci 

(alkoholismus, neschopnost získat či udržet si zaměstnání). Z jazykového hlediska je 

patrné vymezování se vůči otci: „on byl na ulici – já jsem musela krást“ (ve skutečnosti 

byli oba na ulici a pravděpodobně i oba kradli, ale dívka upozorňuje na různé okolnosti 

těchto přečinů u ní a u otce).

Dívka č. 5: „Mámě vzali peníze, že jsem nechodila do školy. Tak jsme sem tam něco 

vzali, hlavně jídlo, ale i jiný věci.“

Dívka č. 5 (důvody umístění a stručná rodinná anamnéza viz příloha č. 8) se v době 

před umístěním nacházela v péči matky. Rodina sice pobírá dávky státní sociální podpory, 

dávky v hmotné nouzi však byly rodině odejmuty v prosinci 2007 pro neomluvenou 

absenci nezletilé ve škole. Z vyprávění je zřejmé, že dívka do značné míry přijala 

spoluodpovědnost za finanční situaci rodiny.

 vnímaná nedostatečná pozornost ze strany pečující osoby (dívka č. 1, č. 3, č. 5)

Dívka č. 1: „Doma nás je hodně, čtyři ségry, ty mají už svý děti, babička jim je hlídá. 

Pak sestřenice, někdy k nám chodí táta (...) Je nás tak dvacet, když se sejdeme. Já 

taky pomáhám s malýma, baví mě to (...) No, někdy je mi trochu líto, že už nejsem 

malá, ale babička nemůže všechno stíhat, je toho moc (...) Já mám ale přítele, nejsem 

sama. Budu mít brzo taky malý, tak se o něj musím postarat. Já vím, že jsem babičku 

zlobila, nikdy ale nebyla příležitost jí to všechno říct.“

Dívka č. 1 (důvody umístění a stručná rodinná anamnéza viz příloha č. 4) se před 

umístěním nacházela v péči babičky. Byla umístěna do zařízení ve 4. měsíci těhotenství. 

Dítě čeká s přítelem, který je ale v této souvislosti prošetřován pro trestný čin sexuálního 

zneužití. Dívka vyjadřuje uspokojení z péče o členy/-ky širší rodiny, ale mezi řádky je 

možné číst tesknotu, že péče není směřována také na její osobu. Chybějící vztah v rodině je 

možná kompenzován vztahem s přítelem? Dívka se těší na příchod potomka, ke kterému 

již teď cítí závazek budoucí péče (o té ale mluví v jednotném čísle, tedy nepočítá 

s kompetencemi přítele v této oblasti; je pravděpodobný vliv stereotypů přejatých 

z rodinného a širšího společenského prostředí).

Dívka č. 3: „Táta měl jen svůj chlast, o nás se nikdy nestaral, bylo mu jedno, co jsme 

s xxxx (dívka č. 4, pozn.) dělaly a kde jsme byly.“

Dívka č. 5: „Máma mě pak dala k tetě, já tam ale nechtěla. Oni mají svoje děti, 

říkala jsem, že tam budu na obtíž (...) No, prostě mají svoje děti, tak to nebylo takový 

jako doma s mámou. Máma šla pak bydlet k babičce.“
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Dívka č. 3 v rámci své odpovědi opět vyjadřuje negativní emoce k otci, nicméně 

současně je patrné, že by o jeho zájem a přijetí velmi stála (je patrná ambivalence). Dívka 

č. 5 znovu nepřímo poukazuje na tíživou finanční a bytovou situaci rodiny. Toužila zůstat 

s matkou, ale i o její zájem v důsledku vzniklých problémů přišla. Prostředí u tety a strýce 

nepociťuje jako vřelé.

 vize kladného ocenění činu ze strany kamarádů a přátel (dívka č. 1, č. 3)

Dívka č. 1: „Vždycky jsem kradla s holkama, no, bylo nás asi pět, z jednoho sídliště, 

taky jsem s nima kouřila, když říkaly, že to musím zkusit. Věděla jsem, že to není 

správný, ale prostě v tý partě (...) A xxxx (přítel nezletilé, pozn.) to taky už zkoušel, 

tak říkal, že to nic není, že o nic nejde.“

Dívka č. 3: „Tu bombu jsme nahlásily s xxxx (dívka č. 4, pozn.), byl to její nápad, 

zeptala se mě, jestli do toho s ní jdu (...) Já jsem souhlasila (...) Volala jsem já, kdyby 

to prasklo, tak aby neměla průser xxxx. Nevím, proč bych toho měla litovat, vždyť se 

nemohlo nic stát, žádná bomba tam přece nebyla.“

Dívka č. 1 předpokládala kladné ocenění svého činu v kolektivu svých kamarádek 

(ale i od svého přítele, který se v minulosti podílel na distribuci drog), zatímco dívka č. 3 

očekávala kladné ocenění ze strany své jediné veliké kamarádky – dívky č. 4. Trestný čin 

obecného ohrožení (šíření poplašné zprávy) uskutečnily ve spolupachatelství, když ohlásily 

z telefonní budky, že ve škole, kterou obě navštěvovaly, se nachází bomba. Z dívčina 

vyprávění je zřejmé, že si uvědomuje svoje nízké společenské postavení (tj. její reputaci 

nemůže trestná činnost již nijak pokazit), zatímco dívka č. 4 je z dobré a finančně zajištěné 

rodiny, pro kterou by trestná činnost dívky znamenala velký škraloup. Dívka č. 3 tak raději 

chtěla celou věc vzít na sebe, přestože nešlo o její nápad. 

 zažívané příliš velké množství disponibilního volného času a bezradnost při jeho 

naplňování (dívka č. 1, č. 3, č. 4)

Dívka č. 1: „Když jsem nebyla ve škole, tak jsme jen tak chodily po městě s holkama, 

většinou jsme se nudily, někdy se šlo do obchoďáku nebo k příbuzným od kámošek. 

Domů jsem nechodila, babička by se zlobila. Taky jsem byla s xxxx (přítelem, 

pozn.).“

Dívka poukazuje na nudu zažívanou v souvislosti s volným časem, který vznikal 

v důsledku jejích školních absencí. Spojení s trestnou činností je nepřímé, nicméně 
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přítomné: dívka se většiny svých drobných krádeží dopouštěla právě v obchodních domech 

a s vrstevnickou skupinou kamarádek.

Dívka č. 3: „Musely jsme něco dělat, když jsme nešly do školy, prostě nešlo se vrátit 

domů, máma by xxxx (dívku č. 4, pozn.) přerazila, i když mýmu tátovi by to bylo fuk. 

Tak jsme zkoušely trávu a tak.“

Dívka č. 4: „Přestala jsem vlastně úplně chodit do školy, máma to ale dlouho 

nevěděla, sháněla jsem si omluvenky u doktorů, jak se dalo. Něco mi ale omluvila i 

máma, když jsem řekla, že mi bylo blbě. S xxxx (dívkou č. 4, pozn.) jsme pak chodily 

po městě, sice to byla nuda, ale ne větší než ve škole. Sem tam jsme potkaly nějaký 

známý a šly jsme s nima něco vypít a tak.“

Dívky č. 3 a č. 4 (důvody umístění a stručná rodinná anamnéza viz příloha č. 7) 

trávily většinu volného času společně. Zajímavé je, že ve všech případech dívek v této 

kategorii vznikal pocit nudy zejména v důsledku jejich školních absencí (tedy ne po škole 

v odpoledních hodinách). Přestože jim tedy záškola neposloužila jako možnost věnovat se 

jiné (zábavnější, strukturovanější) činnosti, upřednostnily nepřítomnost ve škole, která jim 

uspokojení rovněž nepřinášela. 

 pociťovaný závazek ke kmenové komunitě (dívka č. 1, č. 5)

Dívka č. 1: „Já věděla, že by babička byla smutná, kdyby věděla, že jsem kradla. 

Když jsme ale zdrhly na pár dní z domu, tak jsme prostě sem tam něco vzaly. A já 

nemohla říct, že jsem to dělala sama (...) Ale na ně jsem to taky nemohla shodit, 

vždyť jsme kamarádky, to se nedělá. Děda říkal, že všichni cikáni mají držet spolu.“

Dívka č. 5: „Mně to pak bylo jedno, teta se strejdou mě nechápali, máma by to ale 

pochopila (...) Když šli krást všichni, tak jsem nemohla zůstat mimo. A co je, vždyť 

všichni kradou, i bílí kradou.“

V obou případech výpovědi dívek naznačují pociťovanou solidaritu s vrstevnickou 

skupinou, když šlo o krádeže. Do této skupinové solidarity se ale v jemných nuancích 

promítá také etnická příslušnost (gender se prolíná s rasou), sounáležitost s komunitou 

založená na této příslušnosti. Z této solidarity pak vyplývají určité závazky. Vymezování 

vůči osobám majoritní rasy je velmi čitelné ve výpovědi dívky č. 5. 

 pocity lhostejnosti a nezájmu v důsledku přílišného zájmu a péče ze strany 

nejbližších příbuzných (dívka č. 2, č. 4)
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Dívka č. 2: „Máma se dřív furt starala, co dělám, měla jsem jí dost. Teď už si dělám, 

co chci. Stejně si všechno umím zařídit sama.“

Dívka č. 4: „Máma mi zařídila přestup na jinou školu, tím se to vyřešilo. Já jsem 

nechtěla dodělávat devítku, ale ona šílela, že přece nejsem blbá, abych vyšla z 

osmičky. Tak jsem dostala výjimku, že budu ve škole desátý rok (...) Ona se mi pořád 

plete do života, něco mi organizuje, řeší věci za mě (...) Je mi to fuk, já stejně budu 

kamarádit s xxxx (dívkou č. 3, pozn.), i když má kecy.“

Přehnaný zájem a zasahování do životů dívek ze strany matky se jeví z pohledu dvou 

z nich jako obtěžující, přehnané. Tyto pocity jsou konfrontovány s přesvědčením o vlastní 

kompetentnosti. U dívky č. 4 je ve výpovědi zřetelný vzdor vůči matce, která nesouhlasí 

s přátelstvím dcery s rómskou dívkou (č. 3). Takové přátelství zjevně nezapadá do obrazu, 

který má (chce mít) matka o dceři, ale které je velmi klíčovou součástí sebeobrazu dívky. 

 pocit absolutní svobody a nevázanosti plynoucí z perfektního finančního zabezpečení 

ze strany rodiny (dívka č. 4)

Dívka č. 4: „Když na to přijde, máma má kontakty i na soudu, tak mě z toho dostane 

(...) A tu pokutu za mě zaplatí, její přítel ji sponzoruje dostatečně.“

Pocit svobody, nevázanosti a minimální zodpovědnosti za své vlastní jednání je u 

dívky č. 4 přítomen, nicméně ona se o matčině finančním zázemí a kontaktech s lidmi 

z lepší společnosti vyjadřuje současně pohrdlivým tónem. Sama nechce být a vypadat jako 

matka. Pocity jsou tedy zjevně ambivalentní – na jedné straně matčin způsob života přináší 

jisté výhody, na druhé straně se dívka necítí dobře, chová k matce současně i negativní 

emoce. Poselství je možné číst i takto: Co ještě budu muset udělat, aby nebylo v matčiných 

silách po mně průšvihy zahladit a aby si konečně všimla, že takhle já žít nechci? 

 pociťované neuspokojení ze současného členství v partě (dívka č. 2, č. 5)

Dívka č. 2: „Jsou to krávy, který nikdy nemusely nic dělat... Cigošky, no. Nevědí, co 

je makat.“

Dívka č. 5: „Už jsem toho mívala plný zuby, bylo mi zle z nich (současných 

kamarádek, pozn.), ze sebe, z těch dvou doma (teta a strýc, pozn.). Nikdo se neptal, 

kde chci bejt já, že jsem přišla o svý kámošky.“

Výpověď dívky č. 2 (důvody umístění a stručná rodinná anamnéza viz příloha č. 5) 

má silné rasové konotace. Nejenom že není spokojená se současnými kamarádkami, ale 

zaujímá vůči nim vymezující se postoj založený na příslušnosti k určitému etniku/rase. 
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„Cikánky“ jsou ty „špatné“, zatímco ona, „necikánka“, je ta „dobrá“49. Ani tímto 

vymezením se však dívce nedaří dosáhnout pozitivního sebeobrazu, což je velmi zásadní. 

Dívku ve skutečnosti neuspokojuje práce doma, díky níž se hodnotí jako lepší. Jde spíše o 

nutnost, kterou musí vykonávat (viz její výpověď níže). 

 zakoušené přehlcení povinnostmi v domácnosti či při péči o mladší sourozence 

(dívka č. 2, č. 5)

Dívka č. 2: „Máma nic nezvládala, je trochu psycho. No a ségry se nestaraly o to, že 

je doma bordel. O mladší ségru jsem se musela starat já, taky jsem si to nevybrala, 

ale to si ty holky neuvědomujou.“

Dívky č. 5: „Ještě o ty jejich haranty jsem se musela starat, to už bylo hodně.“

Zatímco dívka č. 2 vyjadřuje ambivalenci ve vztahu k domácím povinnostem (tj. 

musela je zastávat a převzala za ně zodpovědnost, nicméně raději by se věnovala jiným 

činnostem), dívka č. 5 dává péči o děti tety a strýce do přímé souvislosti se svým 

rozhořčením z toho, že u nich vůbec musí bydlet. V nedávné době tedy evidentně došlo 

v jejím životě k řadě křivd, se kterými se dosud nedokázala vyrovnat. Cítí se být 

viktimizována a bohužel byla fakticky viktimizována znovu – tedy umístěním do ústavu. 

Dívka č. 2 navazuje na předchozí vyjádření o svých kamarádkách. Poukazuje na jejich 

bezstarostnost ve srovnání s jejími povinnostmi v domácnosti. V důsledku toho může 

vznikat její rozhořčení, které je zabarvené i rasisticky (viz výpověď výše).

 vnímané neuspokojivé postavení v rámci komunity (dívka č. 2, č. 3, č. 4, č. 5)

Dívka č. 3: „Mě lákal jinej život, tak jsem pak zdrhla. Žít s tátou pořád na 

ubytovnách, s těma jeho zavšivenýma kumpánama (...) Kdybych vypadala jako xxxx, 

tak už jsem zdrhla dávno. Dobrý prachy se daj vydělat, sestřenka už to takhle dělá 

dlouho.“

Dívka č. 4: „Já vím, že mám všechno, máma mi to pořád připomíná. Ale já o to 

nestojím, chtěla jsem utýct a žít konečně jinak než všichni ti snobi, mámin prachatej 

frajer.“
                                                
49 Hall (2003) poukazuje na roli „difference“ (tedy rozdílu, rozdílnosti) a „otherness“ (tedy jinakosti) pro 
konstrukci sociální identity a subjektivního smyslu sebe sama jako subjektu (s. 238). V tomto případě nejde o 
prosté vymezování se ve smyslu my/oni, jak jej tematizuje Mead (1934). Hall usuzuje, že „difference“ má ve 
smyslu konstrukce identity, formování jazyka a kultury a pro produkci významů pozitivní efekt, nicméně 
současně je ohrožující a může být zdrojem negativních pocitů, hostility a agrese k tomu „Druhému“ (tamtéž). 
Kromě toho má proces „zjinačování“ rovněž své rasové implikace (racializing the ´Other´, s. 239). Podobně 
Kristeva (1982) tvrdí, že pro tvorbu subjektu je nutné zavržení určité části já, která nekoresponduje se 
sebeobrazem. Děje se tak v procesu, který autorka nazývá „abjection“(in Hall, 2003: 258).
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Dívka č. 5: „Styděla jsem se, že tam s nima bydlím, já k nim nepatřím a oni to přece 

taky vědí.“

Výpovědi dívek č. 3 a č. 4 do sebe značně zapadají, neuspokojivé postavení v rámci 

„bílé“ komunity je pro dívku č. 4 stejně silně prožívané jako postavení v rómské komunitě 

pro dívku č. 3. Sebeobraz dívek je značně ovlivněn obrazem o „té druhé“50. Dívka č. 3 

tematizuje útěk, kterého se společně s dívkou č. 4 dopustily v době bezprostředně 

předcházející jejich umístění do ústavu. Poukazuje na prostituci, kterou tam provozuje její 

vzdálená příbuzná, kterou nazývá sestřenicí. U obou umístěných dívek existuje podezření, 

že se tam v době útěku rovněž živily poskytováním sexuálních služeb. U dívky č. 3 je 

přítomná stereotypní představa „vyšší prodejnosti“ žen a dívek, které splňují určité 

parametry krásy51. Tyto parametry v pojetí dívky splňuje právě její kamarádka, dívka č. 4. 

Touha žít jiný život je tak do značné míry propojena s touhou jinak vypadat. 

Dívka č. 5 vyjadřuje frustraci z umístění do domácnosti jiných pečujících osob 

matkou. S tím úzce souvisí její pociťované neuspokojivé postavení v rámci rodiny, 

vrstevnické skupiny i širší komunity, do které se v nedávné době proti své vůli dostala.

 nespokojenost s vnímáním sebe sama (všechny oslovené dívky)

Nespokojenost se sebeobrazem je explicitně přítomná zejména u dívek č. 3 a č. 4. 

Velmi silné přátelské pouto, které vzniklo mezi rómskou a nerómskou dívkou, je z velké 

části založeno na neuspokojivém vnímání sebe sama v rámci dané komunity. Dívka č. 3 

touží být jako dívka č. 4 (i z hlediska fyzické vizáže) a naopak – dívka č. 4 nechce žít život 

jako její matka, která vyhledává snobskou společnost, žije se zahraničním přítelem, od 

kterého se nechá vydržovat. Přání vypadat i fyzicky jako Rómka zde sice není přítomné, 

ale způsob života dívky č. 3 se jeví jako velmi atraktivní. 

Sebeobraz dívek se zdá být průsečíkem oblastí, jež jsou dívkami ve vztahu k jejich 

rizikovému chování tematizovány. Na jeho utváření má vliv jak členství v dané 

vrstevnické skupině, tak postavení v rámci komunity, způsob trávení volného času či míra 

péče ze strany rodiny. Stává se tak velmi klíčovým aspektem v otázce příčin delikventní a 

trestné činnosti.

                                                
50 Opět nacházíme paralelu s konceptem reprezentace v pojetí Halla (2003) – viz výše. V jistém smyslu jde i 
o úroveň tzv. mentálních reprezentací, jak je vymezují Scott, Stradling a Dryden (1995).
51 Tato představa se odvíjí od společenského diktátu krásy, který Wolf (2000) označuje jako mýtus krásy. 
Mýtus krásy se nás snaží přesvědčit, že kvalita zvaná krása objektivně a univerzálně existuje. Autorka ve 
svém díle toto tvrzení vyvrací.



111

Vznik kriminálního chování tedy do značné míry souvisí s mentálními 

reprezentacemi jednotlivých dívek. Jak uvádějí Scott, Stradling a Dryden (1995), kteří 

v rámci sociálních věd zformulovali tzv. kognitivně-behaviorální přístup52, mentální 

reprezentace jsou klíčové v otázce rozvoje maladaptivních vzorců chování. Tyto vzorce 

vycházejí z individuálních mentálních reprezentací a formou tzv. kognitivní restrukturace 

je možné je transformovat do adaptabilnějších forem. 

Elementární prekondice rizikového chování mají zjevně vztah k deduktivním 

analytickým konceptům, k nimž se převážná část autorů/-ek při identifikaci příčin 

kriminálního, resp. delikventního chování odkazuje (rodina, parta, společnost), ovšem jsou 

daleko diferencovanější a odrážejí subjektivní pocity. Nicméně i z výpovědí dívek lze 

generalizovat určité obecnější koncepty: volný čas; vrstevnická skupina; komunitní 

(subkulturní) příslušnost; péče rodiny; finanční zabezpečení. Nelze poukázat na 

jednoznačnou souvislost určitých faktorů s určitým typem trestné či delikventní činnosti. 

Rizikové chování dívek je v případě vybraných respondentek značně diferencované 

(krádeže, loupežné přepadení, obecné ohrožení, útěky, užívání návykových látek, 

podezření na provozování prostituce atd.), ovšem jednotlivé motivy se nápadně podobají, 

prolínají a není možné je z komplexu možných příčin vyjmout. Stejně jako nemůžeme 

nahlížet případ dívky mimo její rodinné, ekonomické, sociální a komunitní zázemí a mimo 

její vlastní konstrukci těchto podmínek.

Při bližším pohledu na předpoklady vzniku kriminálního chování (viz první úroveň 

obecnosti) lze formulovat překvapivé zjištění: jednotlivé příčiny jsou v určitých dvojicích 

protikladné. Na generalizovaném konceptu „volný čas“ lze demonstrovat, že příčinou 

z pohledu oslovených respondentek může být jak nedostatečná, tak i přílišná strukturace 

volného času. V souvislosti s jinou generalizovanou kategorií „vrstevnická skupina“ 

můžeme sledovat postoje respondentek na jedné straně vyjadřující solidaritu, sounáležitost 

a identifikaci s partou, kdy je možné rizikové chování označit jako produkt solidarity 

s touto skupinou, a na druhé straně snahu o emancipaci vůči vrstevnické skupině, zavržení 

                                                
52 V kognitivně-behaviorálním přístupu je za hlavní determinantu chování považována interpretace událostí 
v prostředí; v rámci sociálně-pracovní intervence je tedy kladen důraz na mentální reprezentace klientů/-ek a 
na jejich restrukturaci do adaptabilnějších forem ve vztahu k danému sociálnímu kontextu (Matoušek a kol., 
2001). Přístup považuji v oblasti sociální práce za klíčový, neboť přiznává hodnotu autonomním 
interpretacím klientů/-ek (podobně jako humanistický model). Nicméně snaha o tzv. „adaptabilnější 
myšlenkové modely“ (s. 230) klientů/-ek evokuje představu jakési ochrany normality před abnormálními 
myšlenkovými vzorci jedinců. Nacházím tedy úzkou paralelu s normativními koncepty sociálních norem a 
sociálních deviací. Pro účely této práce tak těžím zejména z respektu k individuálním interpretacím a 
subjektivním mentálním reprezentacím klientů/-ek, přičemž se kriticky vyslovuji vůči cílům sociálně-
pracovní intervence v tomto přístupu.
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či odklon vůči jejím normám, kdy je možné rizikové chování označit jako produkt 

vymezování se či vzdoru vůči hodnotám této skupiny. 

Na nejvyšší úrovni obecnosti je tedy možné identifikovat příčiny páchání trestné 

činnosti nezletilými dívkami způsobem, který implikuje určité dichotomie v rámci 

jednotlivých faktorů:

 Volný čas pociťovaný v dimenzi zvýšeného přetlaku činností, či naopak v dimenzi 

extrémního nedostatku činností.

 Vrstevnická skupina vnímaná jako poskytující zázemí, kladné ohodnocení a 

uspokojení z členství v této skupině, nebo naopak jako neuspokojující, neposkytující 

kladný sebeobraz.

 Komunitní příslušnost konstruovaná v dimenzi extrémní loajality, či naopak 

v dimenzi silného odporu vůči významným charakteristikám (atributům) komunity.

 Péče rodiny zažívaná v dimenzi silné nedostačivosti, neposkytující uspokojení, nebo 

naopak v dimenzi přílišné péče, zájmu a protektivity ze strany nejbližších rodinných 

příslušníků.

 Finanční zabezpečení subjektivně prožívané jako nedostatečné, vyvolávající pocit 

strádání, nebo naopak vnímané jako zajišťující přílišný až nežádoucí pocit blahobytu 

a komfortu.

Identifikovaná vícerozměrnost rizikových faktorů je v rozporu s jedním 

z výzkumných závěrů autorské dvojice Snyder a Patterson (1987), kteří vyvozují, že 

rodinné prostředí dětí, které se dopouštějí trestné činnosti, je chladné, s minimem 

rodičovského zájmu o děti. Podobně jako oni Demuth a Brown (2004) přisuzují v rozvoji 

delikventního chování zásadní roli nedostatečnému dohledu rodičů na děti a absenci 

blízkých vztahů. Moje případové studie dívek prokázaly, že tomu tak být nemusí. Naopak 

pocity lhostejnosti a nezájmu v důsledku přílišného zájmu a péče ze strany pečujících osob 

v souvislosti se svým rizikovým chováním vyjadřují dvě z oslovených dívek (dívka č. 2 a 

č. 4). Ukazuje se, jak zásadní riziko zobecnění hrozí při statistických šetřeních, která 

opomíjejí kontextuální a individuální faktory daných případů.

Když Hawkins et al. (2000) řadí do predikátorů rizikového chování chudobu, 

neuspořádanost místní komunity, dostupnost drog a střelných zbraní, zapojení sousedské 

komunity do protizákonného jednání či vystavení násilí a rasovým předsudkům, pak na 

základě výstupů z případových studií dívek je možné oponovat, že pociťovaný nedostatek 

finančních prostředků dávají do souvislosti se svým rizikovým chováním pouze dívky č. 3 

a č. 5. Přičemž ovšem v podobné finanční situaci jako tyto respondentky se nacházely i 
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dívky č. 1 a 2, které tento aspekt nevnímaly jako tíživý, což je naprosto klíčové v celém 

pochopení problematiky rizikového chování. Sama chudoba (jakkoli objektivně měřena) 

nemůže být označena za spouštěč rizikového chování. Může jím však být subjektivní 

interpretace dívek vlastních poměrů jako finančně tíživých či znevýhodňujících. Podobně 

neuspořádanost místní komunity není z pohledu výsledků případové studie relevantní 

kategorií, neboť ve vztahu ke své komunitě dívky vyslovují jak pocity loajality (dívka č. 1 

a č. 5), tak pocity neuspokojení (dívky č. 2, č. 3, č. 4, č. 5), bez ohledu na její uspořádanost 

či neuspořádanost poměřovanou z jakési vnější perspektivy (navíc obvykle z perspektivy 

majoritní společnosti). Kromě toho je patrné, že u dívky č. 5 je tematizována komunita 1

(tedy původní, rómská) odlišně než komunita 2 (nová, nedobrovolná, nerómská). Zbývající 

faktory, jež popisuje Hawkins et al. (2000), v rámci případových studií interpretovány 

vůbec nebyly.

3.9.1 Případové studie dívek – výzkumné závěry:

Ve světle uvedeného je zjevné, že teorie postavené na kvantitativních výzkumech nejsou 

schopny postihnout komplexitu daných faktorů. „Volný čas“; „vrstevnická skupina“; 

„komunitní (subkulturní) příslušnost“; „péče rodiny“ či „finanční zabezpečení“ jsou 

faktory, které v praxi znamenají různé věci pro různé dívky (a pro různé badatele/-ky a 

čtenáře/-ky). Prostřednictvím subjektivních interpretací dívek jsem se snažila 

zprostředkovat plasticitu a vícerozměrnost těchto konceptů.

Jako velmi zásadní se jeví, že uvedené faktory se nějakým způsobem vztahují 

k sebeobrazu a sebehodnocení respondentek (význam sebeobrazu vyplývá z jediné 

nepárové prekondice: nespokojenost s vlastním vnímáním sebe sama). Výsledkem je snaha 

vypořádat se s aktuálně reprezentovaným sebeobrazem zjevujícím se na pozadí kategorií: 

volný čas, vrstevnická skupina, komunitní (subkulturní) příslušnost, péče rodiny, finanční 

zabezpečení. Vztah k sebeobrazu dívek je v některých případech zcela zjevný – např. 

pokud respondentka pociťuje neuspokojivé postavení v rámci komunity (tj. komunita jí 

nezprostředkovává žádoucí sebeobraz; respondentka může prostřednictvím komunity 

získávat pocit vlastní nedostačivosti, snižuje se její sebehodnocení a sebecena atd.). Ve 

vztahu k jiným konceptům pak není úplně zřejmý – jedná se například o „volný čas“. 

Nicméně při bližší analýze se ukazuje, že i volnočasové aktivity (jejich množství, 

charakter, struktura…) a poměr volného času k „nevolnočasové“ části dne je významným 

faktorem sebeobrazu jedince. Připadá-li si dívka přetížená, má to co dělat s nedostatkem 



114

volného času, a její sebeobraz je v důsledku toho pokřiven (neschopnost stihnout všechny 

povinnosti). Naopak připadá-li si nevytížená, pak může být sebeobran vychýlen jiným 

směrem (schopnost pohodlně stihnout všechny povinnosti a ještě si vyrazit s partou 

kamarádů/-ek).

Na nejvyšší úrovni obecnosti je možné identifikovat příčiny páchání trestné činnosti 

nezletilými dívkami způsobem, který implikuje určité dichotomie v rámci jednotlivých 

faktorů. Na generalizovaném konceptu „volný čas“ je patrné, že příčinou z pohledu 

oslovených respondentek může být jak nedostatečná, tak i přílišná strukturace volného 

času. V souvislosti s jinou generalizovanou kategorií „vrstevnická skupina“ můžeme

sledovat postoje respondentek na jedné straně vyjadřující solidaritu, sounáležitost a 

identifikaci s partou, a na druhé straně snahu o emancipaci vůči vrstevnické skupině, 

zavržení či odklon vůči jejím normám. Obdobnou dichotomii lze vysledovat i u ostatních 

konceptů.

Identifikované faktory rizikového chování, které v sobě obsahují uvedené 

dichotomie, lze označit jako etiologické v rozsahu provedené studie. Zjevná je souvislost 

těchto faktorů s širokými koncepty uvedenými v teoretické části této práce (rodina, 

vrstevnická skupina, širší sociální prostředí; Matoušek a Kroftová, 2003). Na rozdíl od 

nich jsou tyto daleko specifičtější, založené na konstrukci a subjektivním úhlu pohledu. Na 

druhé straně, přestože lze tyto faktory vnímat jako kategorie užšího záběru, při detailnějším 

studiu můžeme odhalit překvapivé přesahy a dalekosáhlé konsekvence, které transcendují i 

dříve zmíněné klasické koncepty, k nimž vedla řada výzkumů těžících z deduktivní 

výzkumné strategie (srov. Bobková, 2008).

V rámci důkladného případů vybraných dívek se ukázaly některé další významné 

skutečnosti, které podporují tezi formulovanou v předešlé výzkumné části, že dívky jsou 

v rámci institucionálního systému péče o dítě viktimizovány. Dívka č. 1 byla z právního 

hlediska sexuálně zneužita svým přítelem, neboť v době, kdy s ním otěhotněla, jí bylo 

méně než 15 let. Umístěním dívky do ústavního zařízení došlo tedy k explicitní viktimizaci 

dívky za to, že byla viktimizována (sexuální zneužití), přestože v anamnéze dívky byly i 

jiné projevy rizikového chování (např. krádeže). Babička dívky č. 1 se navíc dopouštěla 

krytého záškoláctví, za což by měla být stíhána podle § 217 trestního zákona za trestný čin 

„ohrožování mravní výchovy mládeže“. K tomu však nedošlo a záškola se stala pouze 

součástí anamnézy dívky – tedy o další důvod navíc, proč by měla být umístěna. Matka 

dívky č. 2 sice pro tento čin byla trestně stíhána (není dostupná informace, s jakým 

výsledkem), nicméně záškola je opět součástí anamnézy dívky. Kryté záškoláctví matkou, 
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přestože není uvedené ve spisové dokumentaci, přiznává rovněž dívka č. 4. Na viktimizaci 

dívek se tak kromě systému ústavní péče podílejí samotné osoby zodpovědné za jejich 

výchovu.

Z genderového hlediska stojí za pozornost frekventovaný stereotyp odpovědnosti 

ženy za chod domácnosti a péči o rodinu, který je dívkami dále reprodukován. Ve 

výpovědích dívek se ukazuje síla rodinného (resp. komunitního modelu), v jehož rámci je 

pro ženu (ale i mladou dívku, pokud starší ženy v rodině nemohou pečovat nebo v péči 

selhávají) péče o rodinu a domácnost něco naprosto samozřejmého. Explicitním příkladem 

je sdělení dívky č. 1: „Já mám ale přítele, nejsem sama. Budu mít brzo taky malý, tak se o 

něj musím postarat.“ Přestože dívka uvádí, že má přítele, sama ho vzápětí ze 

zodpovědnosti za jejich společné dítě vylučuje. Na tomto příkladu je patrné, jak hluboko 

jsou genderové stereotypy zakořeněné a jak probíhá participace samotných dívek na jejich 

posilování.

V rozhovorech s dívkami se kromě genderového rozměru objevilo rovněž další velké 

téma: koncept etnicity a rasy. V osudech dívek se gender jednoznačně prolíná s jejich 

etnickou/rasovou příslušností, ať již jde o dívky identifikující se majoritní „bílou“ rasou, 

nebo o dívky identifikující se s minoritou (rómskou). Tato příslušnost hraje významnou 

roli v utváření sebeobrazu dívek i obrazu o druhých (strategie vymezování se vůči „těm 

druhým“). Specifickým případem je v tomto smyslu vztah dívek č. 3 a č. 4, jehož 

podstatou je hluboké přátelství, oboustranné vědomí odlišné etnické příslušnosti „té druhé“ 

a touha po vlastnění atributů etnické příslušnosti „té druhé“. Jde o atributy ve smyslu 

fyzické vizáže, ale i o atributy jako součást identity (způsobu života). V pozadí těchto 

tužeb přirozeně stojí určité stereotypní představy vázané k životu Rómů/-ek a bílé 

majority. 
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4. ZÁVĚR

Výzkumný problém této práce byl definován těmito otázkami: 1. Jaký je nejčastější typ 

trestné činnosti, jíž se dopouštějí nezletilé dívky? 2. Je možné identifikovat charakteristiky, 

které jsou typické pro trestnou činnost nezletilých dívek? 3. Jak je genderován život 

v zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy? 4. Jaké jsou příčiny páchání trestné 

činnosti nezletilými dívkami z jejich vlastní perspektivy? (Jaké motivy tedy mají nezletilé 

dívky k páchání trestné činnosti, jak interpretují svou sociální realitu v kontextu 

protiprávních činů, které páchají?). Výzkumné závěry lze rozdělit do několika skupin 

v závislosti na vytyčených výzkumných otázkách.

V úvodní části výzkumu se podařilo získat odpovědi na první dvě otázky. Analýzou 

spisové dokumentace 1.763 dětí přijatých k diagnostickému pobytu do DDÚ v letech 

2003-2008 bylo zjištěno, že nezletilé dívky se dopouštějí statisticky méně často než chlapci 

jak delikventní činnosti v užším slova smyslu (trestné činnosti), tak v širším slova smyslu. 

Kromě skutečnosti, že se charakteristiky trestné činnosti i delikvence v širším pojetí u 

chlapců a dívek liší kvalitativně (druhy deliktů) i kvantitativně (počty deliktů), je 

z genderového hlediska pozoruhodný poznatek, že anamnestický údaj označovaný jako 

„předčasně zahájený sexuální život“ se mezi důvody vedoucími k umístění do ústavního 

zařízení vyskytuje výlučně u dívek. Ve většině případů oddělení sociální péče ovšem 

neuvádí, zda je sexuální život předčasný ze subjektivního pohledu sociálních pracovníků a 

pracovnic, nebo z hlediska právního (tj. porušení věkové hranice 15 let). U chlapců se 

tento důvod v sociální anamnéze neobjevuje. Naopak v devíti případech byla u chlapců 

zaznamenána trestná činnost se sexuálním podtextem. 

Tento stav odráží fungující genderové stereotypy ve společnosti. 1. Potvrzuje se větší 

sklon agentů/-ek sociální kontroly sankcionovat sexuální projevy dívek spíše než chlapců 

(tzv. dvojí metr, Renzetti a Curran, 2005). Sociální pracovníci a pracovnice tak vykazují 

určitou slepotu ve vztahu k míře aktivity mužského prvku v sexuálních vztazích, jež se 

neslučují s platnými právními normami. 2. Fakt, že se chlapci uchylují k sexuálnímu násilí, 

zatímco dívky nikoli, je v symbolické rovině odrazem společenské genderové normy, kdy 

je násilí u mužů obecně v řadě oblastí tolerováno a je považováno za součást konstrukce 

maskulinity. Pak není tak překvapivé, že se pro některé muže (chlapce) násilí stane 

přijatelným i v sexuální oblasti. 
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Genderovanost sexuální oblasti je zcela explicitní: zatímco dívky jsou spíše sexuálně 

zneužívané, chlapci také zneužívají. Tím se ovšem neříká, že chlapci nejsou sexuálně 

zneužíváni53, ale že toto násilné sexuální chování mohou dále reprodukovat, což o dívkách 

neplatí.

Násilné chování obecně se u chlapců projevuje velmi často a v různých podobách –

od násilné majetkové trestné činnosti (65), přes šikanu a agresi vůči dětem a dospělým (37) 

až po sexuálně motivované násilí (9). Významně vyšší výskyt násilné trestné činnosti u 

chlapců je možné slovy Kimmela (2000) či Charlese a Egana (2005) interpretovat jako 

sklon k identifikaci chlapců s dominantním typem maskulinity. Tento argument však 

pracuje s velmi omezeným pojetím maskulinní identity. Navíc, nedostatek studií 

zabývajících se formami násilí namířenými proti vlastní osobě (asociované spíše 

s dívkami) nám neumožňuje provádět dostatečně hodnověrné závěry ohledně míry výskytu 

násilného chování u dívek na jedné straně a u dívek na straně druhé. Faktem ale je, že u 

chlapců se statisticky daleko více často vyskytuje násilí namířené proti vnějším objektům a 

osobám, než je tomu u dívek.

Jak prokázalo výzkumné šetření, dívky nejsou do zařízení pro výkon ústavní a 

ochranné výchovy primárně umisťovány pro trestnou činnost v anamnéze, zatímco u 

chlapců je tomu naopak. Nejčastějšími prohřešky dívek jsou statutové delikty, jež ovšem, 

jak ukazují Chesney-Lind (1997, in Renzetti a Curran, 2005), odrážejí spíše uplatňovaný 

dvojí metr na výchovu chlapců a dívek. Dívky jsou v tomto smyslu pod daleko přísnějším 

dohledem pečujících osob než chlapci a jsou na ně uplatňovány mnohem přísnější mravní 

normy. 

Shromážděná empirická data jednoznačně implikují stereotypy v chápání dívek coby 

potenciálních matek a sexistické předsudky ve vztahu k dívkám, čímž dochází k jejich 

druhotné viktimizaci a stigmatizaci. Chlapci jsou z diskursu péče o dítě coby potenciální 

otcové zcela vyloučeni, jejich podíl na sexuálním životě dívek je fakticky zneviditelňován. 

Zvýšená ochrana zdraví dívek v podobě preventivních gynekologických prohlídek 

nekoresponduje s přehlížením jiných možných důsledků sexuálních aktivit (pohlavně 

                                                
53 Případy zneužití chlapců se v praxi prokazatelně rovněž vyskytují, ale ve sledovaném období nebyl 
identifikován žádný případ sexuálního zneužití. Převážně se v případě anamnestických údajů chlapců jedná o 
nepřiměřené fyzické trestání ze strany pečujících osob, což ovšem může být významné v procesu další 
reprodukce násilného chování po tzv. „mužské linii“ a může plnit funkci sebesplňující předpovědi. Narozdíl 
od spisové dokumentace dívek, kde je jejich „předčasný sexuální život“ uváděn na jednom z prvních míst 
(přestože jsou v pravém smyslu slova oběťmi takového chování), v případě chlapců je jejich zneužití jinými 
osobami obvykle zahaleno pod formulkou „sociální důvody“ či „insuficientní rodinné prostředí“. V tomto 
ohledu lze poukázat na zjevnou moc jazyka coby konstruktéra reality.
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přenosné choroby). Na základě uvedeného je možné tvrdit, že dívky jsou ještě před 

vstupem do ústavního zařízení znevýhodňovány na základě jejich genderu. 

V rámci této výzkumné části bylo potvrzeno mé úvodní očekávání, že trestná činnost 

nezletilých dívek se bude ve formálních náležitostech lišit od trestné činnosti páchané 

nezletilými chlapci (ve stupni společenské závažnosti, typu). Potvrdilo se, že trestná 

činnost dívek je méně závažná, méně častá a menšího rozsahu než trestná činnost chlapců.

Případová studie dětského diagnostického ústavu měla přinést odpověď na otázku, 

jak je genderován každodenní život v tomto zařízení. Na makroúrovni, tj. z hlediska 

fungování celého systému zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy, bylo prokázáno, 

že gender je osou, podle níž se řídí a organizuje život v rámci celého procesu 

bezprostředně předcházejícího a následujícího aktu umístění dítěte do ústavního zařízení. 

Gender je klíčovou kategorií pro přijetí dítěte k diagnostickému pobytu, gender určuje 

zařazení dítěte do výchovně-vzdělávacích skupin, gender má zcela determinační význam 

pro možnosti následného umístění a potažmo vzdělávání nezletilého dítěte. Bylo zjištěno, 

že z tohoto pohledu mají děti identifikované jako „dívky“ omezenější možnosti uplatnění 

než děti identifikované jako „chlapci“. Nedostatečné koncepční zastřešení bylo prokázáno 

ve vztahu k případným těhotenstvím umisťovaných dívek. Systém naprosto nepočítá 

s jedinci performujícími svůj gender jinak než v kategoriích „chlapec“/ „dívka“. S tím 

souvisí problém projevů sexuálního chování v dimenzi jiné než akceptovatelné z hlediska 

heterosexuálních vztahů. Svým každodenním fungováním tak zařízení a jeho pracovníci a 

pracovnice upevňují heteronormativní stereotypy.

Na mikroúrovni, tj. z hlediska interního fungování konkrétního zařízení pro výkon 

ústavní a ochranné výchovy (DDÚ), byl rovněž potvrzen zásadní význam genderu pro 

chod zařízení, ve vztahu k programovým aktivitám pro děti, na úrovni architektonického 

členění zařízení, pro vnitřní předpisy zařízení. Co se týče personálního složení, potvrzuje 

se fakt feminizace školských zařízení na úrovni řadových zaměstnanců a zaměstnankyň 

(Křížková a Pavlica, 2004). Architektonické uspořádání stejně jako program pro umístěné 

děti jsou výrazně genderově diferencovány. Vnitřní řád zařízení je prostředkem cirkulace a 

reafirmace genderových stereotypů. Konkrétní předpisy prokazují zaměření na zvýšenou 

kontrolu sexuality dívek, úpravy jejich zevnějšku a způsobu oblékání. Mé druhé očekávání 

ve vztahu k výsledkům výzkumné části, jež jsem zformulovala v úvodu, tak bylo 

prostřednictvím této případové studie bezvýhradně potvrzeno.

Cílem poslední výzkumné fáze bylo odhalení motivů nezletilých dívek k páchání 

trestné činnosti. V centru mé pozornosti stály jejich interpretace, názory a subjektivní 
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vnímání sociální reality. Mým záměrem bylo ukázat individuální pohledy dívek na jejich 

vlastní delikventní minulost (resp. současnost) a identifikovat etiologické faktory 

delikvence právě v pojetí těchto respondentek. Základem se staly případové studie pěti 

dívek přijatých v roce 2008 k diagnostickému pobytu v DDÚ54. 

V rámci výzkumného šetření založeného na polostrukturovaných rozhovorech 

s vybranými dívkami a na podkladě studia anamnestických údajů těchto respondentek byly 

identifikovány hlavní motivy k páchání trestné činnosti z jejich perspektivy, jež odrážejí 

pocity a postoje dívek na pozadí obecnějších faktorů, kterými jsou: „Volný čas“; 

„vrstevnická skupina“; „komunitní (subkulturní) příslušnost“; „péče rodiny“ a „finanční 

zabezpečení“. Prokázalo se, že teorie postavené na kvantitativních výzkumech nejsou 

schopny postihnout komplexitu daných faktorů, které v praxi znamenají různé věci pro 

různé dívky (a pro různé badatele/-ky a čtenáře/-ky). Prostřednictvím subjektivních 

interpretací dívek jsem se snažila zprostředkovat plasticitu a vícerozměrnost těchto 

konceptů (dichotomie či ambivalence v rámci téhož faktoru rizikového chování). Získané 

empirické údaje se významným způsobem vztahují k sebeobrazu a sebehodnocení 

vybraných respondentek. 

Z výpovědí dívek však kromě samotných motivů k trestné a delikventní činnosti 

vyplynuly rovněž další skutečnosti. Z genderového hlediska stojí za pozornost 

frekventovaný stereotyp odpovědnosti ženy za chod domácnosti a péči o rodinu, který je 

dívkami dále reprodukován. Ve výpovědích dívek je patrná síla rodinného (resp. 

komunitního modelu), v jehož rámci je pro ženu (ale i mladou dívku, pokud starší ženy 

v rodině nemohou pečovat nebo v péči selhávají) péče o rodinu a domácnost něco naprosto 

samozřejmého. Ukazuje se, jak hluboko jsou genderové stereotypy zakořeněné a jak 

probíhá participace samotných dívek na jejich posilování.

V rozhovorech s dívkami kromě genderového rozměru vyvstalo rovněž další velké 

téma: koncept etnicity a rasy.  V osudech dívek se gender jednoznačně prolíná s jejich 

etnickou/rasovou příslušností, ať již jde o dívky identifikující se majoritní „bílou“ rasou, 

nebo o dívky identifikující se s minoritou (rómskou). Tato příslušnost hraje významnou 

roli v utváření sebeobrazu dívek i obrazu o druhých (strategie vymezování se vůči „těm 

druhým“). Specifickým případem je v tomto smyslu vztah dívek č. 3 a č. 4, jehož 

                                                
54 Hlavní výstupy z realizovaných rozhovorů s vybranými dívkami doplňuji kasuistikami (viz přílohy č. 4 až 
č. 8), které dokreslují sociální a výchovnou situaci v rodinách respondentek. Otázku, zda uveřejnit alespoň 
stručné kasuistiky případů dívek, jsem důkladně zvažovala z etického hlediska. Nicméně kontextuální pozadí 
považuji za klíčové pro komplexní porozumění situacím jednotlivých dívek. Veškeré údaje, které by mohly 
být potenciálním identifikačním zdrojem dívek, byly z kasuistik odstraněny.   



120

podstatou je hluboké přátelství, oboustranné vědomí odlišné etnické příslušnosti „té druhé“ 

a touha po vlastnění atributů etnické příslušnosti „té druhé“. Jde o atributy ve smyslu 

fyzické vizáže, ale i o atributy jako součást identity (tedy jako způsobu života). V pozadí 

těchto tužeb přirozeně stojí určité stereotypní představy vázané k životu Rómů/-ek a bílé 

většinové populace. 

Stejně jako v předešlých dvou výzkumných částech, rovněž v rámci rozhovorů 

s dívkami a důkladnou analýzou jejich spisové dokumentace se potvrdilo, že dívky jsou 

v rámci institucionálního systému péče o dítě viktimizovány (oblast sexuálního zneužití 

jinými osobami, problematika krytého záškoláctví ze strany pečujících osob). Přestože jak 

v případě sexuálně motivovaného násilí, tak v případě krytí školních absencí existují 

osoby, které jsou za tyto skutky právně odpovědné, umístění do ústavu včetně 

anamnestického záznamu čeká dívku, která je v těchto případech v roli oběti.

Vzhledem k tomu, že v zařízení, které mi poskytlo základ pro realizaci všech tří fází 

výzkumu, současně pracuji jako sociální pracovnice, myslím si, že hlavní poselství 

plynoucí z výzkumného projektu spočívá ve zdůraznění významu genderově senzitivní 

sociální práce a genderově senzitivního pedagogického působení na klientky a klienty 

ústavních zařízení. Začlenění genderově citlivých postupů a metod do práce s nezletilými 

dětmi umístěnými v ústavní péči má podle mne potenciál vést ke společenské změně ve 

smyslu dosažení větší míry genderové rovnosti. 

Případová studie DDÚ odhalila řadu genderových stereotypů fungujících zejména na 

bázi personální, provozní a programové. Potvrdil se předpoklad reprodukce 

heteronormativity a nedostatečné pozornosti a citlivosti věnované otázkám jiné než 

heterosexuální orientace a jiné než mužské či ženské genderové performance. Domnívám 

se, že jedině neustálým upozorňováním a zdůrazňováním těchto nedostatků je možné 

dosáhnout jak změny na úrovni reformního paradigmatu, tak na úrovni poradenského 

paradigmatu sociální práce55. Tíha změny vždy spočívá na lidském faktoru. Vyhnout se 

například působení konceptu povinné heterosexuality lze velmi obtížně, neboť ten je 

samozřejmou součástí naprosté většiny sociálních institucí a organizací. Člověk je součástí 

těchto institucí či přímo členem určitých organizací a do jisté míry tím vždy participuje na 

                                                
55 Sociální fungování je možné sledovat v rámci tří tzv. malých paradigmat sociální práce (Payne in 
Matoušek, 1997). Navrátil (2000) tato paradigmata blíže specifikuje. Úsilí o reformu společenského 
prostředí. (tzv. reformní paradigma) se pojí s vizí společenské rovnost v různých dimenzích společenského 
života (s ohledem na společenské třídy, gender, věkové skupiny atd.). Sociálně právní pomoc (tzv. 
poradenské paradigma) usiluje o sociální fungování, které závisí na schopnosti zvládat problémy a na 
přístupu k odpovídajícím informacím a službám. Toto pojetí chce vycházet vstříc individuálním potřebám a 
současně usiluje o zlepšování systému nabízených služeb.
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reprodukci toho, co tyto organizace hlásají a konají. Abychom se dokázali alespoň částečně 

vymanit z absolutního vlivu těchto institucí a jejich tlaků, je nutná zejména sebereflexe a 

neustálé kritické zhodnocování vlastních projevů chování, postojů a hodnotových systémů; 

uvědomování si psychologických mechanismů v našich kognitivních procesech a úsudcích. 

V rámci teoretické i výzkumné části jsem se snažila zdůrazňovat, že problém 

rizikového chování nezletilých dívek není okrajový a že je třeba mu věnovat náležitou 

pozornost56. Explicitní zaměřeností na dívky v mém výzkumném projektu jsem poukázala 

na skutečnost, že k relevantním výzkumným poznatkům v této oblasti lze dospět i jinak 

než statistickým šetřením převážně chlapeckého výzkumného vzorku. 

Opět je ovšem nutné obracet se na konkrétní pracovníky a pracovnice odborných 

institucí, které jsou zaměřené na práci s dětmi ohroženými delikventním chováním. 

Konkrétní lidé by měli do svých úvah, individuálních plánů klientů/-ek a každodenních 

pracovních úkolů promítat vedle již hojně akcentovaných kategorií rasy, etnicity, třídy aj. 

rovněž kategorii genderu. Na této úrovni je možné identifikovat potenciál práce pro 

zlepšení sociálního fungování rovněž tak, jak ho interpretuje paradigma terapeutické57. 

Konkrétní terapeutické postupy jsou odrazem toho, jakým způsobem definujeme 

genderové vztahy, jak chápeme „mužskou“ a „ženskou“ roli v rodině, ze které pochází dítě 

s kriminální anamnézou, s jakou mírou konstruktivismu a akceptace přistupujeme k žitému 

světu každého dítěte. 

V mnoha ohledech byla pro mě realizace výzkumného projektu obtížná a svazující, 

neboť i přes všechny moje kritické výhrady vůči systému ústavní péče z genderové 

perspektivy, zůstávám současně zaměstnankyní konkrétního zařízení, které je součástí 

tohoto systému.  Domnívám se ale, že reforma v této oblasti vyžaduje kritiku z vlastních 

řad. Je tomu tak proto, že z vnější perspektivy nemusí být veškeré jemné nuance týkající se 

udržování pohlavně-genderového řádu v zařízeních beze zbytku uchopitelné. Opět na 

tomto místě zdůrazňuji, že jsem si vědoma politických konsekvencí, které tato práce může 

vyvolat.

                                                
56 Nejde v prvé řadě o míru delikventního a kriminálního chování dívek, jako spíše o konsekvence plynoucí 
z uplatňujících se genderových stereotypů ve vztahu k rizikovému chování dívek. Důsledky tak mohou být 
jak pro dívky, tak pro celou společnost daleko palčivější, přestože míra jejich delikventní a trestné činnosti 
zůstává permanentně nižší než v případě chlapců.
57 Za hlavní faktor sociálního fungování je zde považováno duševní zdraví a pohoda člověka. Sociální práce 
je proto v tomto pojetí chápána jako pomoc prováděná zejména formou psychoterapie (individuální, 
skupinové). Zastánci/-kyně tohoto přístupu spatřují cíl sociální práce ve snaze pomoci zabezpečit 
jednotlivcům, skupinám i komunitám psychickou a sociální pohodu (Navrátil, 2000).
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PŘÍLOHY

Příloha č. 1: Nejčastější důvody umístění dětí do diagnostických ústavů

Důvod umístění Absolutně %

Záškoláctví 157 71,0

Krádeže 111 50,2

Kouření 88 39,8

Výchovná nezvladatelnost 86 38,9

Fyzická agrese 66 29,9

Verbální agrese 59 26,7

Sociální důvody 56 25,3

Nezájem o výuku 55 24,9

Neúcta k autoritám 50 22,6

Zanedbávání klienta 39 17,6

Problémy s alkoholem 30 13,6

Problémy s drogami 29 13,1

Šikana 25 11,3

Mravnostní problémy 20 9,0

Sklon k hazardu 10 4,5

Týrání klienta 5 2,3

Zneužívání klienta 4 1,8

(Večerka a kol., 2001: 101)
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Příloha č. 2: Dívčí patro v DDÚ 

 Pokoje dívek:

      

 Herna:
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Příloha č. 3: Chlapecké patro v DDÚ 

 Chodba a pokoj:

      

 Posilovna:

      

 Herna:
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Příloha č. 4: Dívka č. 1 (kasuistika)

Věk: 15 let

Poslední pobyt: U babičky

Vzdělání: ZŠ 7/8

Typ umístění: Předběžné opatření

Důvod umístění: Dívka je v péči babičky, kterou nerespektuje, je agresivní, utíká 

z domova. Užívá návykové látky, absentuje ve škole, dopouští se trestné činnosti (krádeže) 

a pohybuje se v závadové partě. Dívka má přítele, se kterým čeká dítě - aktuálně 4. měsíc. 

Rodinná anamnéza:

Rozsudkem soudu byla nezletilá svěřena do péče babičky. Rodičům nebylo stanoveno 

výživné. Rodiče nezletilé spolu v současné době nežijí. Matka o dceru zájem neprojevuje, 

naposledy s ní navázala kontakt někdy v roce 2004. Otec dívku navštěvuje pravidelně (v 

podstatě denně) - byt má zařízený v blízkosti bydliště babičky. Domácnost babičky tak 

funguje jako setkávací místo širší rodiny, kam otec dochází. Nezletilá hovoří rovněž o 

sestrách a sestřenicích, které nejsou ve spisové dokumentaci uvedeny. K matce nezletilá 

cítí vztek – zlobí se proto, že ji matka nechtěla (další dvě sestry dle sdělení nezletilé 

zůstaly v péči matky - jedna je postižená). Matka i otec nezletilé mají nové rodiny, otec má 

v přímé péči dvě děti s novou partnerkou. Od roku 2001, kdy začala být výchova nezletilé 

intenzivně sledována oddělením sociálně právní ochrany, neměli pracovníci/-e oddělení  k 

péči babičky připomínky (až na drobné krádeže dívky a výchovné problémy ve škole). Od 

roku 2006 však začalo výchovných problémů ve škole postupně přibývat. Výchovné 

pohovory ze strany školy, prarodičů, Policie ČR a OSPOD se míjely účinkem. V létě 2007 

došlo k úmrtí dědečka, k němuž měla dívka silný citový vztah (byla jím i babičkou velmi 

rozmazlována). Chování dívky se od té doby zhoršilo natolik, že babička začala uvádět, že 

na výchovu vnučky nestačí. Nezletilá ji přestala respektovat jako autoritu, neposlouchá ani 

otce. Ze strany OSPOD byly doporučeny návštěvy psychiatra/-y, ale po jedné návštěvě již 

rodina další spolupráci nenavázala. Při poslední gynekologické kontrole se nezletilá 

dozvěděla, že je ve čtvrtém měsíci gravidity. Přítel dívky bydlí prý na ubytovně, hledá si 

práci, o dívku i očekávaného potomka jeví zájem. Babička přítele nezletilé akceptuje, má 

s ním dobrý vztah; dívka je s rodinou přítele rovněž zadobře. 

Babička měla vážné podezření, že nezletilá užívá omamné látky. Bylo jí doporučeno, 

aby nechala u obvodní lékařky vnučce provést test na přítomnost těchto látek. Testy byly 
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pozitivní na hašiš a marihuanu.

V prosinci 2007 byl podán podnět na zahájení řízení o nařízení ústavní výchovy, 

kterému soud vyhověl. Rozsudek však prozatím není vyhotoven. Mezitím nabylo právní 

moci předběžné opatření vydané na návrh babičky. Očekává se zahájení trestního řízení 

pro podezření z trestného činu krádeže. Přítel dívky (otec dítěte) bude trestně stíhán pro 

podezření z trestného činu sexuálního zneužití nezletilé, neboť dívka v době početí 

nedovršila patnáct let věku. 

Delikventní a trestná činnost:

 Krádeže - dívka uvádí, že se krádeží začala dopouštět ve čtrnácti letech. Prováděla je 

spolu se třemi kamarádkami a jednalo se konkrétně o příležitostné krádeže v 

obchodech (hygienické potřeby, jídlo, kosmetika…). Ze spisu vyplývá, že v jednom 

obchodě okradla i ochrannou službu. Dívka uvádí zhruba dvě desítky případů, z 

nichž asi u poloviny byly s kamarádkami přistiženy. Na policii je veden její spis, v 

současné době se ve věci těchto krádeží připravuje zahájení trestního řízení.

 Zneužívání návykových látek - ve spisové dokumentaci je uvedena marihuana a hašiš, 

sama nezletilá však hovoří ještě o experimentech s pervitinem. Dívka uvádí, že 

marihuanu začala kouřit ve čtrnácti letech. S kamarádkami si zakouřily zhruba každý 

druhý den. Udává, že s tím přestala koncem loňského roku. S pervitinem 

experimentovala na podzim loňského roku, udala zhruba sedm případů, kdy s 

kamarádkami kouřila pervitin z pet lahve. S drogami měl v minulosti problémy i její 

přítel (otec dítěte).

 Útěky - dívka v tomto ohledu nehovoří o útěcích v pravém slova smyslu. Spíše se 

jednalo o to, že trávila hodně času s přítelem, od něhož se někdy večer nevracela. 

Babičce to prý většinou chtěla dát vědět. Tvrdí, že proti jejímu příteli babička nic 

nemá, že poté, co se od něj nevracela, chodil častěji on k nim. I v tomto ohledu 

nerespektovala autoritu babičky – nedodržovala čas, v který se měla vrátit domů.

 Záškola -  dívka zjevně upřednostňovala trávení času s kamarádkami a s přítelem 

před docházkou do školy. Babička jí domlouvala, ale jelikož dívku k docházce 

nepřiměla, nakonec její záškoláctví kryla.
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Příloha č. 5:  Dívka č. 2 (kasuistika)

Věk: 15 let

Poslední pobyt: U prarodičů  (ze strany matky)

Vzdělání: ZŠ 8/9

Typ umístění: Ústavní výchova

Důvod umístění: Nezletilá se dlouhodobě dopouští záškoláctví a vykazuje výchovné 

problémy ve škole. V souvislosti se záškoláctvím je v současné době matka nezletilé 

trestně stíhána pro ohrožování mravní výchovy. Dívka se v říjnu 2006 dopustila činu jinak 

trestného - loupeže, na základě kterého jí byl uložen dohled probačního úředníka.

Rodinná anamnéza:

V rodině žije matka a další čtyři sourozenci dívky, z nichž tři jsou již zletilí. Jedná se o tři 

sestry a jednoho bratra. Dále žije v rodině vnuk matky, který jí byl svěřen do výchovy. 

Celkem tak v rodině žije sedm lidí. Rodiče nezletilé jsou rozvedeni. Otec založil novou 

rodinu, s nezletilou se prakticky v současnosti nevídají, pouze se občas potkají a prohodí 

spolu pár vět. Dříve dívka do domácnosti otce docházela, nyní však uvádí, že si nerozumí s 

manželkou otce, a proto již s otcovou novou rodinou kontakt neudržuje. Matka je 

jednodušší osoba, z ničeho nedělá velký problém, povzbuzuje dívku v přesvědčení, že 

problém je ve škole a ne v tom, že by do školy nechodila. Je výchovně málo důsledná, ale 

je zjevné, že o dceru stojí a má k ní silnou citovou vazbu. Dívka má stálého přítele, se 

kterým chodí skoro rok. Vztah k němu prožívá velmi intenzivně.

Nezletilá byla v evidenci sociální prevence od roku 2006 v souvislosti s jejím 

záškoláctvím a výchovnými problémy ve škole a dále se dopustila v říjnu 2006 činu jinak 

trestného - loupeže. Soudem pro mládež jí pak bylo v listopadu 2007 uloženo opatření 

dohledu probačního úředníka a zařazení do psychologického programu v SVP. K realizaci 

těchto opatření dosud nedošlo. Od té doby nebyla jiná trestná činnost zaznamenána. Od 

letošního školního roku docházela nezletilá do školy minimálně a v posledních měsících 

vůbec. Z důvodu rozsáhlého záškoláctví byl podán návrh na nařízení ústavní výchovy. 

Matčin přístup je laxní, spolupráce problematická, nezajistila žádnou nápravu. Otec se o 

problémy s dcerou nezajímá vůbec. Matka je trestně stíhaná v souvislosti se záškoláctvím 

své dcery podle § 217 trestního zákona - ohrožování mravní výchovy mládeže. 

Delikventní a trestná činnost:

 Loupežné přepadení – dívka udává, že vyžadovala po spolužačce pod pohrůžkou 
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násilí peníze, a když jí je tato odmítla vydat, vzala jí je proti její vůli. Incident dívka 

spíše bagatelizuje, stejně jako své masivní záškoláctví.

 Záškola – poslední školní rok již prakticky vůbec nedocházela do školy, tento 

problém má tendenci zlehčovat.
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Příloha č. 6: Dívka č. 3 (kasuistika)

Věk: 15 let

Poslední pobyt: U otce

Vzdělání: ZŠ 9/9

Typ umístění: Předběžné opatření

Důvod umístění: Dívka již delší dobu nerespektuje autoritu svého otce, dopouští se 

záškoláctví, toulá se po nocích. Naposledy utekla do SRN, kde pobývala několik týdnů a 

Policií ČR byla vrácena zpět do péče otce. Existuje důvodné podezření, že se zde živila 

prostitucí. Dívka kouří a požívá alkohol, experimentuje s marihuanou a pervitinem 

(naposledy týden před nástupem intravenózně). Ve škole fyzicky napadla spolužačku. 

Prošetřována je ve věci trestného činu šíření poplašné zprávy dle § 199 trestního zákona. 

Tohoto trestného činu se dopustila ve spolupachatelství s dívkou č. 4. Užívání návykových 

látek je rovněž spojeno s touto kamarádkou. V dřívější péči matky se dívka dopouštěla 

domácích krádeží. Do DDÚ byla umístěna přibližně týden poté, co jsme přijali její nejlepší 

kamarádku, se kterou měla výše zmíněné problémy (útěk, ohlášení bomby, záškola, 

marihuana). Po celou dobu pobytu tvořily dívky nerozlučnou dvojici. 

Rodinná anamnéza:

Nezl. se narodila jako jediné dítě z manželství rodičů. Rodiče se rozvedli a dívka byla 

svěřena do péče matky. V roce 2006 převzal nezl. do péče otec, který však má problém s 

nadměrným užíváním alkoholu. Matka se přestěhovala a našla si nového partnera. 

S dívkou se příliš nestýká. Otec má z předchozího vztahu ještě další dvě děti, které jsou již 

zletilé. Dívka žije u otce spolu s nevlastním bratrem. Má ještě starší nevlastní sestru, která 

žije samostatně s přítelem. Otce má k dceři vztah poměrně chladný, navíc komplikovaný 

jeho alkoholismem. Na návštěvy za nezletilou opakovaně chodí starší nevlastní sestra. 

Dívka sama o své rodině hovoří chladně, chybí vřelý vztah, k otci se staví dost 

negativisticky, mluví o tom, že pije. Dívka je zjevně zvyklá se starat sama o sebe, mít svůj 

život, bez důslednějšího vedení a výchovy.

V roce 2006 začala škola signalizovat problémy s nezletilou, v té době se dívka ještě 

s dalšími nezletilými dopustila napadení své spolužačky. Také se začala dopouštět 

záškoláctví, nerespektovala autoritu pedagogů/-žek, k tomuto podstatnému zhoršení došlo 

v říjnu 2007. Nezletilá se vracela v pozdních večerních hodinách domů, požívala alkohol, 

kouřila a s otcem přestala úplně komunikovat. Situace v rodině vyvrcholila útěkem dívky 
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do SRN.

Útěk: 

Nezl. se dopustila jednodenního útěku ze zařízení společně s dívkou č. 4. Utekla k bratrovi, 

na jeho popud se vrátila následující den zpět. Po útěku snaživá, snažila se nevyvolávat 

konflikty, účelově se velmi dobře podrobila pravidlům. Společnému útěku dívek 

předcházela informace od matky dívky č. 4., že budou muset obě zaplatit 50.000,-Kč jako 

pokutu za spáchaný čin (šíření poplašné zprávy).

Delikventní a trestná činnost:

 Šíření poplašné zprávy - dívka je prošetřována ve věci trestného činu šíření poplašné 

zprávy dle § 199 trestního zákona. Tohoto trestného činu se dopustila ve 

spolupachatelství s dívkou č. 4.

 Krádeže doma - v dřívější péči matky se dívka dopouštěla domácích krádeží.

 Útěky, toulky - naposledy dívka utekla do SRN, kde pobývala několik týdnů a Policií 

ČR byla vrácena zpět do péče otce. Existuje důvodné podezření, že se zde živila 

prostitucí. 

 Drogy, alkohol - dívka kouří a požívá alkohol, experimentuje s marihuanou a 

pervitinem. Užívání návykových látek je rovněž spojeno s dívkou č. 4.

 Agresivní projevy – fyzické napadení spolužačky.

 Záškola – v době školního vyučování často s nejlepší kamarádkou, dívkou č. 4.
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Příloha č. 7: Dívka č. 4 (kasuistika)

Věk: 16 let

Poslední pobyt: U matky

Vzdělání: ZŠ 9/10

Typ umístění: Předběžné opatření

Důvod umístění: Matka nezvládá výchovu dívky, která požívá alkohol, kouří a existuje 

podezření z užívání drog. V minulém školním roce dívka již ukončila 9. rok školní 

docházky, avšak matka zažádala o opakování 9. třídy, neboť dcera byla dlouhodobě 

nemocná, tudíž ve škole vykázala značnou absenci. Nezl. změnila školu, zde se však 

navázala na nezl. dívku č. 3, se kterou se dopouštěla záškoláctví, společně telefonovaly do 

školy, kde nahlašovaly bombu. Nezl. pak bez vědomí matky utekla do Německa. Matka je 

bezradná, dcera si dělá co chce a matku nerespektuje. Z těchto důvodů matka sama 

požádala o umístění dcery.

Rodinná anamnéza:

Nezletilá žije s matkou a vlastní mladší sestrou. Rozsudkem soudu byla schválena dohoda 

rodičů, na jejímž základě byly nezl. dívky svěřeny do výchovy matky, otec se zavázal 

platit na dcery výživné. Pravomocným rozsudkem téhož soudu bylo manželství rodičů 

rozvedeno. Obě dívky byly tedy soudně svěřeny do péče matky. Ta však v minulosti 

pracovala v zahraničí, a péči o děti v důsledku toho zajišťoval otec a babička. Vztahy 

v rodině jsou komplikované, matka je ve výchově nedůsledná. V rodině se dále zdržuje 

přítel matky.

Rodina je v evidenci OSPOD teprve od roku 2007 z důvodu rozvodu rodičů a 

následně úpravy styku s dětmi a výživného. Do té doby nebyl důvod s rodiči ani s dětmi 

jednat, chování dívek nevykazovalo žádné prvky závadového chování. Nezletilá byla ve 

školním roce 2006/2007 velmi často nemocná, tudíž měla rozsáhlou, ale omluvenou 

absenci ve škole (přes 600 hodin). Z tohoto důvodu přestoupila nezletilá od září 2007 na 

jinou školu, kde jí bylo umožněno dokončit si devátou třídu. O rozsáhlých školních 

absencích nezletilé však matka OSPOD neinformovala. Teprve počátkem roku 2008 se 

matka obrátila na oddělení s tím, že má s dcerou velké výchovné problémy - dívka začala 

zanedbávat školu, toulá se se závadovými vrstevníky/-icemi (zejména pak se spolužačkou, 

dívkou č. 3) dlouho do nočních hodin, dopouští se drobných krádeží doma a dle sdělení 

matky nezletilá experimentuje s lehkými drogami (alkohol, nikotin, marihuana, léky). 
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Experimenty s drogami však sama nezletilá popírá a testy podstoupit odmítá. Společně se 

jmenovanou spolužačkou telefonicky oznámily do kanceláře ředitele školy, že se v budově 

nachází bomba. Na základě této zprávy bylo evakuováno přibližně 50 osob a dalších cca 

200 osob nebylo do budovy školy vpuštěno. Provedená prohlídka školy byla negativní. 

Nezletilá spolu se spolužačkou jsou projednávány Policií ČR pro podezření ze spáchání 

trestného činu šíření poplašné zprávy. Chování nezletilé vyvrcholilo, když odešla z 

domova, kde zanechala pro matku dopis na rozloučenou, v němž uvedla, že se bude 

zdržovat v Německu a má v úmyslu se zde živit prostitucí. Matka na OSPOD uvedla, že si 

nadále s výchovou nezletilé neví rady, dcera se chová negativisticky, vulgárně, lže, 

nerespektuje rodiče a matka se obává, že chování dcery bude nadále pod vlivem závadové 

party.

Útěky:

Po dobu pobytu nezletilé v našem zařízení se zde nacházela rovněž dívčina spolužačka, 

nezl. dívka č. 3. Dívky společně na počátku pobytu zrealizovaly krátkodobý útěk, z něhož 

byla nezletilá navrácena matkou a dívka č. 3 dorazila zpět sama.

Delikventní a trestná činnost:

 Šíření poplašné zprávy - dívka je prošetřována ve věci trestného činu šíření poplašné 

zprávy dle § 199 trestního zákona. Tohoto trestného činu se dopustila ve 

spolupachatelství s dívkou č. 3.

 Krádeže doma – matka poukazuje na odcizování drobných finančních částek 

z domácnosti, dívka tyto činy připouští.

 Útěky, toulky - naposledy dívka utekla do SRN, kde pobývala několik týdnů a Policií 

ČR byla vrácena zpět do péče otce. Existuje důvodné podezření, že se zde živila 

prostitucí. 

 Experimenty s drogou (kouření, alkohol, marihuana, léky) – matka má podezření na 

užívání lehkých drog nezletilou, ta však tyto zkušenosti popírá, nicméně testy, které 

by přítomnost látek prokázaly, odmítá; kouření přiznává.

 Záškola – v době školního vyučování často s nejlepší kamarádkou, dívkou č. 3, trvá 

od školního roku 2006/2007.
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Příloha č. 8: Dívka č. 5 (kasuistika)

Věk: 14 let

Poslední pobyt: U tety

Vzdělání: ZŠPr 7/7

Typ umístění: Předběžné opatření

Důvod umístění: Nezletilá začala mít v roce 2007 neomluvené absence ve škole, její 

školní příprava je naprosto nedostatečná. Matka sice se školou spolupracuje, ale ve 

výchovném působení je nedůsledná. Od počátku března 2008 je nezletilá prověřována pro 

podezření ze spáchání činů jinak trestných - loupeže a krádeže. Sama dívka své chování 

bagatelizuje, matka výchovu dcery nezvládá, otec je neznámého pobytu.

Rodinná anamnéza:

Nezletilá se narodila z družského poměru rodičů. Z jejich soužití se narodily další tři 

nezletilé děti: dva bratři a jedna sestra dívky. V současné době otec společně s rodinou 

nežije, údajně je ve výkonu trestu odnětí svobody. Naposledy dívka pobývala v domácnosti 

strýce a tety, kteří mají svoje tři děti. Matka žije v domácnosti se svými rodiči.

Spis rodiny je veden na OSPOD v souvislosti s neomluvenou absencí nezletilé ve 

škole. S matkou byl proveden pohovor zaměřený na nedostatky ve výchově, na problémy 

ve škole a na dívčinu činnost jinak trestnou. Matka i dcera problémy nepřiznávaly. Matce 

byl doporučen pobyt nezletilé v SVP či spolupráce s pedagogicko psychologickou 

poradnou. Matka se snaží spolupracovat se školou, ale není důsledná, výchovu dcery již 

absolutně nezvládá. Spolupráce je vždy povrchní, matka činy své dcery bagatelizuje stejně 

jako nezletilá. Od počátku března 2008 je nezletilá prověřována pro podezření ze spáchání 

trestného činu krádeže a loupeže ve spolupachatelství. Sama účast na skutcích doznává. 

Vzhledem k situaci bylo přikročeno k vydání předběžného opatření a dívka byla umístěna 

do DDÚ.

Útěky:

Dívka se dopustila jednoho útěku ze zařízení - z vycházky. Zpět ji přivezl dědeček.

Delikventní a trestná činnost:

 Záškoláctví - od roku 2007 hlásí škola masivní absence dívky, ty jsou často kryty 

matkou, matka s dcerou jsou v tomto v koalici. I přes kryté záškoláctví nakonec měla 

v pololetí dvě neomluvené hodiny.

 Krádeže - dívka kradla zejména společně se sestřenicí. Kradly především v 
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obchodech, od maličkostí až po fotoaparáty, mobily, dokonce i mikrovlnnou troubu.

 Drogy - je silná kuřačka (je zvyklá kouřit dvě krabičky denně). 

 Loupežné přepadení - dívka sama se doznává ke třem případům, kdy pod pohrůžkou 

násilí spolu se sestřenicí odcizily kolemjdoucím mobilní telefon či finanční hotovost.
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