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1 Úvod 

Závažnou součástí soCiálně patologických jevů dnešní společnosti je i 

delikventní a kriminální činnost dětí a mládeže. Z různých statistik lze 

vypozorovat, že kriminalita vzniká ve všech sociálních skupinách a podskupina 

dětí a mladistvých není výjimkou. 

Kriminalitu coby sociální jev je možné spatřovat už od samotných počátků 

utváření společnosti, a to ve všech kulturách. Jedním z dokladů je i kniha Genesis, 

kde je popsán čin bratrovraždy. Přesah tohoto činu poznamenává nejen bratra 

páchajícího vraždu, ale celé jeho následné pokolení. Již starověké kultury tedy 

vnímají kriminalitu jako závažné asociální chování, které má své důsledky. 

Většina rodičů si jistě přeje, aby jejich potomek byl fyzicky i duševně 

zdatný, udržoval dobré vztahy s ostatními, dařilo se mu ve škole a měl spoustu 

přátel. Nelze však zaručit, aby se jim tato přání taktéž vyplnila. Ani zdravé 

prostředí nemusí být totiž ještě zárukou zdravého vývoje dítěte, přestože je jistě 

pravda, že setkat se s problémovými dětmi v dobře fungující rodině je spíše 

výjimečné. Nejvíce rizikovou skupinou se tak stává především skupina dětí 

nechtěných, opuštěných, narušených nezdravým rodinným prostředím či jinými 

faktory, které plynou z nedostatečného zázemí. Častým označením pro příčinu 

této problémovosti u dětí je tzv. porucha chování. V dnešní medicíně si tento 

pojem našel své místo a je obecně používán pro stanovování diagnóz těch dětí, 

jejichž chování není v souladu s obecně uznávanými normami. 

Předkládaná práce se pokusí zmapovat propojení mezi poruchami chování 

a delikventní činností mládeže, tj. dětí Gedinců mladších patnácti let) a 

mladistvých Gedinců ve věku od 15 do 18 let). Tyto dvě skupiny zde budou 

souhrnně označovány termínem mládež. 

První část práce bude zaměřena nejen na jednotlivé, často se vyskytující 

poruchy chování u dětí, ale rovněž na jejich možné příčiny. V praxi lze obecně 

rozlišit především dvě skupiny příčin: zjevné a skryté. Příčiny zjevné vznikají 

působením okolního sociálního prostředí, kdežto příčiny skryté mohou mít svůj 

původ ve faktorech biologických (tzn. v genetických dispozicích). 

Druhá část práce se bude zabývat možnými důsledky poruch chování. Na 

základě působení některých sociálních vlivů bych rád poukázal na další faktory, 

které významným způsobem přispívají ke kriminální činnosti. Zkoumaným 
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problémem zde bude delikventní chování a kriminální činnost mládeže, jak se 

projevuje v současné době v české společnosti. V návaznosti na to budu sledovat 

vymezení společnosti vůči tomuto jevu: pomocí právních norem, prevence či 

následné péče. Hlavní pozornost bude věnována zejména péči spojené s různými 

způsoby nápravy. Na jedné straně je zde prevence kriminální činnosti, na straně 

druhé pak samotná péče a náprava dětí vykazujících kriminální nebo delikventní 

činnost a zároveň trpících některými možnými poruchami chování. 

Třetí část předkládané práce se pak zaměří na otázku, nakolikje toto řešení 

dostačující a vhodné. Tato část je pojata prakticky: vhledem do prostředí ústavní 

léčebny Opařany a pěstounské péče rodiny Krauseových. 
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2 Obecné definice a vymezení pojmů 

Úvodem této práce bych rád vymezil jednotlivé pojmy, kterými se budu 

dále podrobněji zabývat. Základním pojmem této práce je porucha chování jako 

samostatný jev, na nějž se zaměřím zejména u dětí a mladistvých. Z literatury se 

můžeme dočíst, že "pod pojmem poruchy chování se obvykle rozumí negativní 

odchylky v chování některých osob od normy, kterou je to, co jako běžné hodnotí 

a očekávají jiné osoby nebo skupiny" (Pokorná, 1992: 4). Škála takových 

negativních projevů sahá od fyzické nebo slovní agresivity či tlaku na ostatní přes 

obelhávání, krádeže, neschopnosti kontaktu, přecitlivělosti, závislosti 

k motorickému neklidu, tikům, kousání nehtů, depresi, nekoncentrovanosti, 

poruch sebevědomí apod. 

Výchozím je zde skutečnost, "že porucha chování je ovlivněna 

nepříznivými charakterovými vlastnostmi a postoji, kdežto odchylky způsobené 

tělesnými, vrozenými danostmi (pohlaví, tělesná výška, a podobně) a vadami 

(omezení tělesného pohybu, smyslů nebo řeči, organické nemoci) se za poruchy 

v tomto smyslu nepokládají" (Pokorná, 1992: 4). 

Důležité je si také uvědomit, že poruchy chování se vždy projevují ve 

vztahu k něčemu. V odborné literatuře se mluví o poruchách sociální interakce, 

poruchách vztahu k sobě samému a poruchách vztahů k věcem. 

"U dětí z pedopsychiatrického hlediska jde o takové poruchy, které jsou 

delšího charakteru, a to 6 měsíců i déle. Tyto poruchy narušují především 

adaptabilitu dítěte a není možné je zvládnout běžně zavedenými pedagogickými 

postupy v rodině nebo ve škole. Vyžadují proto speciální přístup nebo léčbu" 

(Kříž, 2000: 16). 

Dalšími základními pojmy, s nimiž se budeme setkávat, jsou kriminalita a 

delikvence, především ve vtahu k dětem a mládeži. 

Delikvence je vymezena jako "všechny typy jednání, jež porušují sociální 

normy chráněné právními předpisy včetně přestupků. Ve stejném smyslu 

používáme výraz delikventní chování" (Matoušek, Kroftová, 1998: 309). 

Výraz kriminalita "používáme jako synonymum výrazu skutečná 

kriminalita, je to množina všech trestných činů definovaných v zákoně a 

spáchaných kýmkoli, tedy i osobou, která ještě není trestně odpovědná" 

(Matoušek, Kroftová, 1998: 311). 
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V souvislosti s kriminalitou bude také užíván pojem kriminální čin, jenž je 

"masivním projevem poruchy chování jedince v dimenzi antisociálního chování 

závažného charakteru, jež se projevuje porušováním společností saturovaných 

norem v takové míře, že toto porušení norem je popsáno, tj. přesně vymezeno 

specifikací a sankciováno způsobem popsaným v předpisech trestního práva" 

(Schelleová a kol., 2004: 19). 

Mezi další, důležité doprovodné pojmy vyskytujícími se v textu patří i 

norma a chování v normě. Normou "lze rozumět určité měřítko, jimž jsou 

poměřovány projevy srovnatelné druhové kategorie, jako normalitu coby 

vyjádření stavu. Normu lze stanovovat, ale i posléze posuzovat z různých 

pohledů, opět podle oboru, z jehož úhlu, předmětu odborného zájmu je zkoumána. 

Tak můžeme normy chování zkoumat a posuzovat př. z hlediska etického, 

filozofického, medicínského, pedagogického, psychologického, statistického 

apod." (Schelleová a kol., 2004: 23). "Chováním v normě rozumíme takové 

chování, které je průřezem populace vnímáno jako očekávané chování jedince, 

příslušníka či člena určité sociální skupiny v určité situaci, tj. jeho chování 

v intencích společensky dodržovaných pravidel vztahů mezi lidmi a respektování 

obecně uznávaných hodnot" (Schelleová a kol., 2004: 23). 
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3 Poruchy chování dítěte 

Jak již bylo naznačeno v úvodu, ne každé dítě a mladistvý má štěstí 

procházet optimistickým prostředím zdravého vývoje. Je také zřejmé, že již od 

samotného narození působí na každého jedince nesčetně rozdílných vlivů a 

vjemů, které formují jeho fyzický i duševní vývoj. 

Lze proto říci, že každé dítě je nejenom jiné a jedinečné, ale i jeho chování 

je odlišné. Zároveň je nutno taktéž hovořit o celé škále poruch chování. U dětí se 

tyto poruchy dělí podle závažnosti a počtu příznaků a rozeznáváme zde "lehký", 

"středně těžký" či "vážný" stav (srov. Train, 2000: 58). 

Častým nedostatkem se stává pozdní rozpoznání problému dítěte. Rodiče a 

učitelé si často nepřipouštějí, že by dítě mohlo mít problém a potřebuje pomoc 

ještě ve fázi lehkých příznaků. Závažnost problému tak často vyjde najevo až 

v situaci, kdy dítě např. uteče z domu, dopustí se krádeže nebo jiných 

delikventních či kriminálních činů. Je proto důležité vnímat všechny počáteční 

nestandardní impulzy naznačující, že s dítětem není něco v pořádku, a nedopustit, 

aby se jeho stav zhoršoval. 

Dítě může trpět již vrozenými zdravotními problémy souvisejícími 

s činností mozku - v takovýchto případech je potřeba odborné pomoci ještě 

naléhavější. Pokud se dítě chová špatně, je také možné, že trpí vnitřně a může být 

oslabeno po stránce fyzické, intelektové či emoční. Zvláště starší dětí často trpí 

depresemi. 

Obě tyto souvislosti mohou být příčinou delikventního chování. Nazýváme 

je také kriminogenními faktory. Tyto faktory se člení na endogenní a exogenní. 

"Mezi endogenní faktory řadíme genetické dispozice, tj. soubor dědičných 

předpokladů (tzv. genotyp) a faktory hereditární povahy." (Schelleová a kol., 

2004: 22). Psychologická literatura je také často označuje jako příčiny přímé. 

Exogenní faktory "se vytváří na terénu endogenních faktorů prostřednictvím 

působení faktorů exogenních, tj. faktorů vnějšího prostředí. Patří sem zejména 

vliv rodiny, školy a širšího prostředí, do kterého zahrnujeme faktory od vlivu 

vrstevníků a kamarádů až po vliv celé společnosti, včetně jejího politického 

uspořádání" (Schelleová a kol., 2004: 22). Do vlivu vnějšího prostředí lze zařadit i 

vlivy v období prenatálního života dítěte. S faktory exogenními se v literatuře 

rovněž označují jako vlivy nepřímé. 
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3.1 Příčiny endogenní 

Zda dítě trpí nějakou formou poruchy chování, je velmi obtížné stanovit, a 

je to často dlouhodobý proces, který může kompetentně posoudit jen zkušený 

odborník. Do rukou těchto odborníků se často dostávají děti, jejichž projevy jsou 

závažnějšího a trvalejšího charakteru ajsou společensky více nebezpečné. 

Existuje také mnoho potíží, které mají charakter běžných problémů 

dětského věku, a je vhodnější je charakterizovat jako potíže přechodné. Zejména 

rodiče by si tuto skutečnost měli uvědomit a nepodléhat předčasné panice. Je také 

nutno zdůraznit, že poruch chování je více a kombinace několika poruch 

vzájemně se překrývajících je velmi častá. 

V následujících bodech se budu zabývat příčinami, které jsou převážně 

dány geneticky, dále pak těžkostmi, jimž se jen s obtížemi předchází. Rád bych 

také v této souvislosti upozornil na některé mýty, jenž jsou také někdy mylně 

pokládány za přímé důvody poruch chování dítěte. 

3.1.1 Poškození mozku 

K poruchám mozku může teoreticky docházet již v komplikovaném 

těhotenství nebo při porodu. Pro souvislost s psychickými poruchami však 

neexistuje žádný jednoznačný důkaz. Obavy jsou na místě při poranění hlavy 

dítěte. Přímá souvislost zde nastává spíše v případech, kdy mělo děti problémy 

s emocemi a chováním již před nehodou. Je však pravda, že některé těžké úrazy 

dítěte mohoujeho chování změnit. 

Příčinou mohou být také mozkové dysfunkce; jedná se o hyperaktivitu, 

impulzivitu, či hypoaktivitu - ,,jsou to poruchy pravděpodobně spojené 

s odchylkami ve stavbě mozku a ovlivňované neurotransmitery - chemickými 

látkami v mozku, které přenášejí tisíce zpráv, a tím řídí naše reakce" (Train, 

2000: 19). 

3.1.2 Intelekt dítěte 

Jednou z dalších příčin může být i nižší inteligence dítěte. Opět zde 

existuje mnoho příčin, které mohou ovlivňovat inteligenci dítěte. Jak již bylo 

zmíněno, od samého narození je dítě konfrontováno s množství více či méně 

významných vlivů. Není-li inteligence dítěte rozvíjena již od samotného počátku, 

pakjistě i tato oblast hraje významnou roli v projevech a chování dítěte. Omezené 
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jsou i schopnosti učení a práce, což v dítěti může vytvářet pocit méněcennosti, 

přispívat kjeho neschopnost zařadit se ve skupině apod. Tento nedostatek je pak 

ventilován skrze nepřiměřené chování. 

Na druhé straně však mámě i děti postižené mírnou mentální retardaci. U 

těchto dětí je v dvojnásobné až trojnásobné nebezpečí, že budou trpět další 

psychickými poruchami a následnými poruchami chování. U 50% dětí s těžkým 

mentálním postižením je pravděpodobnost dalších psychických poruch. Obvykle 

se projevuje hyperaktivita, komunikační problémy. Výjimkou není ani 

sebepoškozování a další závažné projevy. 

3.1.3 Dědičnost 

Nejsou výjimkou případy, které lze charakterizovat pořekadlem: "Jaký 

otec takový syn". Jedná se především o tzv. "zlobivé děti", jejichž rodiče mají za 

sebou stinnou minulost nebo se jejich chování vymyká normám rovněž v 

současnosti. 

Jaký je však základ těchto domněnek? Odborná literatura na tuto otázku 

odpovídá dvojím způsobem: "Ačkoli existuje důkaz potvrzující domněnku, že 

některé poruchy jsou dědičné, zejména v případě dlouhodobých a závažných 

poruch existuje příliš mnoho dalších okolností ovlivňujících vývoj dítěte, než aby 

se dalo jednoduše říci - je to v genech" (Train, 2000: 30). Z toho vyplývá, že se 

genetické dispozice nevylučují, ale je třeba brát v úvahu rovněž působení okolí, 

které hraje vždy významnou roli ve formování jedince. Lze říci, že genetická 

výbava může dát větší dispozici k různým poruchám chování, avšak není možné ji 

chápat jako jedinou příčinu. 

Vetší ostražitost je na místě v případech, kdy rodiče sami trpí nějakými 

chorobami či mají za sebou nějakou delikventní činnost. V prvním případě může 

nastat situace, kdy rodič trpí nějakou duševní poruchou, kterou dítě nedokáže 

samostatně vyhodnotit. Na dítě se tato skutečnost podepisuje malým zájmem 

rodičů, nebo naopak zájmem přehnaným. 

Velkou roli, a to zejména v druhém případě, hraje i vzor rodičů. Pokud se 

dítě ocitne v rodině alkoholiků nebo drogově závislých, pak je i zde velká 

pravděpodobnost, že se bude chovat podobně. 

Vliv dědičnosti dokládá i zajímavá adopční studie Mednicka (Crime in the 

Famly Three.), kterou zmiňují Matoušek a Kroftová ve své publikaci Mládež a 
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delikvence. Studie se opírá o výzkum 14427 adoptivních dětí a jejich 

biologických a náhradních rodin. "Jde o adopce k nímž došlo v Dánsku mezi lety 

1927-47. Studie byla zaměřena především na syny, protože kriminalita dcer byla 

v té době nepatrná. V rodinách, kde nebyl usvědčen z trestného činu biologický 

ani adoptivní rodič je 13,5 % synů se záznamem v trestním rejstříku. Kde byl 

usvědčen jen adoptivní rodič, mělo záznam 14,5 % synů, což se od předchozí 

skupiny moc neliší. Ale tam, kde měl záznam trestné činnosti biologický rodič, 

mělo záznam až 20 % synů. V kombinaci trestné činnosti biologických i 

adoptivních rodičů se procento dokázané kriminality vyšplhalo až na 24,5 %" 

(Matoušek, Kroftová, 1998: 25). 

Kromě rodičů může dítě vliv přebírat i od delikventní skupiny, zvláště 

pohybuje-li se v jejím středu. 

3.1.4 Další přímé souvislosti 

Existuje mnoho dalších souvislostí, které mohou spustit určité 

mechanizmy vedoucí k psychickým poruchám dítěte. K závažným spouštěčům 

patří vážné nehody či neštěstí a zejména pak situace, kdy je dítě přímým svědkem 

násilí. Tyto situace bývají pro dítě tak silné, že je s nimi ve vzpomínkách dále 

konfrontováno. Dítě trpí nočními můrami, pomočuje se, má strach, nastávají 

problémy se soustředěním apod. Tyto situace ovšem závisí také na doprovodných 

faktorech, jako je intenzita zážitku a či podpora okolí, které se dítěti po těžké 

události dostane. 

Poruchu emocí a chování může u dítěte vyvolat také nemoc. Zejména 

dlouhodobé nemoci mohou zanechat vážné následky. Opět je důležitá podpora 

okolí, zejména pak rodičů. Každá traumatizující situace vyžaduje šetrný přístup, a 

to zvláště k dítěti. 

Mezi další souvislosti můžeme zařadit také smrt blízké osoby. I s touto 

situací se dítě vyrovnává obtížně. Zvláště děti kolem devíti let si začínají smrt 

uvědomovat a emočně jí prožívat. Bývají sklíčené, je těžké je utěšit, jsou plné 

zoufalství, smutku a apatie. Riziko je minimalizováno, když dítě zůstává 

v rodinném prostředí s druhým rodičem nebo dospělým, se kterým si rozumí. 

Pokud však dítě musí být umístěno do nějakého ústavu s cizími lidmi, pak mohou 

být důsledky značné. Dítě jen zřídkakdy dokáže být natolik soběstačné, aby se 
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dokázalo se ztrátou vyrovnat samo. Potřeba blízké pomOCI a ochrany před 

vzniklou situací je nezbytná pro zachování zdravého vývoje dítěte. 

3.2 Příčiny exogenní 

Mezi tzv. ,jemné" příčiny (Train, 2000: 41) patří i příčiny skryté, které 

plynou především ze strachu, jenž se v dětech usazuje po určitém osobním 

zážitku. Chování dětí zde nemusí být na první pohled nijak závažné či intenzivní a 

problém je zjevný až v období puberty či v dospělosti. 

Důležitost této kapitoly vidím především v tom, že příčiny o kterých budu 

dále hovořit, jsou sice závažné, ale kjejich odstranění se nám nabízí daleko 

přijatelnější postupy, než je tomu např. u příčin genetických. 

3.2.1 Fyzické i psychické týrání dítěte 

"Násilí je takové jednání, které druhému způsobí bolest nebo jej poškodí" 

(Vaníčková a kol., 1995: 5). Tato definice jasně vymezuje rozsah násilí, které -

je-li pácháno na dětech - zcela jistě nabývá rozměru, na nějžje třeba upozornit. 

Přes všechnu právní ochranu dnešního demokratického světa, však nelze 

říci, že by násilí páchané na dětech přestalo existovat. Zůstává přítomno a my 

můžeme stále pozorovat příběhy těch, jejichž životy byly poznamenány násilnými 

činy způsobené jejich rodinou či okolím. "Podle některých zahraničních statistik 

asi ~ urgentních úrazových stavů u dětí do tří let je způsobována násilím 

páchaném na dítěti. Značný počet kojenců umírá na následky fyzického násilí a v 

některých zemích je to uváděno jako nejčastěji příčina úmrtí dětí během prvého 

roku života" (Provazník a kol., 1998: 22). 

Centrálními subjekty aktu týrání dítěte jsou vždy pachatel neboli agresor, 

který způsobuje násilí, a oběť, kterou je v našem případě dítě. 

Nejčastěji se s násilím a agresivitou, setkáváme právě v rodinách. Je až 

s podivem, kolik dětí je vystaveno nějaké formě násilí právě ve svých rodinách, 

jejichž hlavním cílem by měla být především ochrana dítěte, nikoliv jeho utrpení. 

Skutečnost je taková, že ve většině případů se zde jedná o nějakou formu 

narušeného rodinného prostředí, v němž se dítě nachází, a že rodiči se stávají i 

osobnosti nezralé a nevyrovnané. 

Příčinou negativního chování může často být charakterová či emocionální 

odchylka, která brání rodiči vytvořit si kladný vtah k dítěti nebo ke komukoliv či 
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čemukoliv jinému. Může se také jednat o jedince s duševními poruchami, tzn. 

neurotiky, psychopaty nebo i osoby deviantní, jako např. alkoholiky, narkomany, 

kriminální osoby apod. Často zde hraje důležitou roli i vlastní zkušenost z dětství 

jednoho nebo obou rodičů. Na chování rodičů k dětem mohou mít vliv i konkrétní 

kulturní a sociální podmínky, v nichž se rodina nachází. Jedná se zde především o 

rodiny, které jsou příliš zaujaté svou kariérou, rodiny podnikatelů nebo rodiny 

zabývající se soustavnou vědeckou činností. Dítě zde pak může strádat především 

citově, což může být také bráno jako jedna z forem násilí. Důležitý je rovněž 

vztah rodičů k sobě navzájem, kdy si rodiče své vlastní partnerské problémy řeší 

přes své vlastní děti. Dítě se zde stává terčem, na němž si rodiče vylévají svou 

nevraživost vůči partnerovi. Dalším aspektem násilného chování může být 

důsledek okolností, za nichž došlo k početí a narození dítěte. I tato skutečnost 

může velice silně ovlivňovat vztah k dítěti (tzn. bylo-li příčinou uzavření sňatku a 

zda bylo chtěné, či nechtěné). 

Nastávají však i situace, kdy se příčinou stává samotné dítě. Už třeba jen 

proto, že je bezmocné a slabší. Například j de o přenášení agresivity rodičů na dítě, 

když ji nemohou směřovat vůči tomu, kdo ji zapříčinil. Existují rovněž nechtěné 

děti, které jsou pro rodiče spíše závazkem či obtíží, nikoliv milovanou bytostí. 

Dále děti handicapované, "které se pro rodinu stávají nesmírnou zátěží, nejen 

faktickou, ale především citovou, a ne všichni rodiče se s touto zátěží dokážou 

vyrovnat" (Vágnerová a kol., 1993, in Vaníčková a kol., 1995: 24). Rodiče tak 

ztrácejí naděje vkládané do svého potomka, prožívají zklamání a může tak dojít 

k zavrhujícímu chování vůči dítěti. Nemusí jít jen o postižení, ale stačí když dítě 

nedosahuje výkonů, které rodiče pokládají za uspokojivé. Velmi rizikovou 

skupinou jsou zde také děti s lehkou mozkovou dysfunkcí (LMD), které se 

zpravidla těžce soustředí a jsou neklidné. Mohou tak svými obtížemi zatěžovat 

okolí, a zejména pak rodiče, kteří jejich chování považují za nestandardní. Děti s 

LMD pak podstupují ze strany rodičů těžké, mnohdy i fyzické tresty, které však 

situaci neprospívají, ale ještě ji zhoršují, protože na tyto děti nepůsobí. Zvláštní 

skupinou jsou i děti v náhradní rodinné péči, které přicházejí do rodin plnit různá 

očekávání, a jsou tak zatíženy velkou "citovou investicí" ze strany rodičů, kterou 

by i vlastní děti jen stěží dokázaly "zúročit". Nezanedbatelné jsou i negativní 

zážitky, které si děti přinášejí ze svých původních rodin (týrání, deprivace apod.). 

Zcela odlišné jsou i genetické předpoklady, které dítě získalo od svých původních 
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rodičů. To vše lze považovat za klíčové problémy, s nimiž se adoptivní rodina 

musí vyrovnat. 

Negativní chování rodičů vůči dětem se projevuje buďto aktivní, nebo 

pasivní agresivitou. "Aktivní agresivita je útok, čin, reakce směřující proti osobě 

či předmětu, zpravidla se projevuje pohybem" (Vaníčková a kol., 1995: 19). 

"Pasivní agresivita se projevuje spíše zanedbáváním dítěte, či neuspokojováním 

jeho základních potřeb" (Vaníčková a kol., 1995: 25). 

Často užívanou formou násilného chování je fyzické násilí, které se 

projevuje nejčastěji tělesným trestáním dítěte. Ublížením na zdraví se pak míní 

velká míra použití tělesného násilí, kde ublížení není cílem, ale spíše nehodou. 

Pod toto chování spadá i hrubé zacházení s dítětem jako například cloumání, 

strkání apod. Toto jednání vypovídá spíše o výsledném chování rodičů než o 

zamýšleném trestu. Rodiče se takto mohou chovat v afektu, potřebují-li uvolnit 

svůj hněv. Mezi hrubé formy fyzického násilí zařazujeme i násilí sexuální, jehož 

následky jsou pro psychický vývoj dítěte nejzávažnější. Tímto druhem násilí vůči 

dítěti se podrobněji budu zabývat v následující části. 

Mezi násilné chování zařazujeme i psychické násilí. To se projevuje 

především slovně, když rodiče dítěti často připomínají jeho nedostatečnost. 

Psychické násilí může nabýt i tvrdší formy citového vydírání, kdy rodiče udržují u 

dítěte pocit viny, a tím si od něj vynucují určité způsoby chování. Projev tohoto 

způsobu jednání může však mít i další podoby, je-li například přehnaně 

uplatňována autorita nebo dítě nemá možnost vyjádřit svůj názor, dále pak různé 

omezování dítěte apod. Spíše než utváření citových vztahů se zde vytváří obraz 

rodičů jakožto absolutních pánů, kdy děti jsou pouze jejich vlastnictvím. Chybí-li 

láska a pocit bezpečí, hovoříme o další formě psychického násilí, kterou je citová 

deprivace - ta může vést nejen k deformaci osobnosti, ale v extrémních situacích i 

k fyzickým újmám. Tam, kde chybí základní uspokojení psychických potřeb, 

hovoříme o deprivaci psychické. S ní souvisí taktéž sociální přijetí a potvrzení 

vlastního sociálního významu dítěte. Chybí-li, hovoříme o sociální deprivaci 

dítěte (srov. Vaníčková a kol., 1995: 25-26). 

Bylo-li dítě v útlém věku tělesně týráno, existuje velká pravděpodobnost, 

že se v pozdějším věku tato skutečnost projeví v agresivní a násilné činnosti. 

Stává se z něj společensky nepřizpůsobivý a často delikventní jedinec. Vše 

samozřejmě závisí na mnoha faktorech a nemusí jít vždy o takovéto vyhrocení 
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problému. Relevantní jsou zde např. následující skutečnosti: stupeň hrubosti, se 

kterým se dítě setkalo, věk dítěte, jeho vztah k násilníkovi, množství podpory, 

které se dítěti v té době dostalo od rodiny a přátel aj. Zvláště dítě staršího věku se 

může stáhnout do sebe a mít deprese a dokonce i uvažovat o sebevraždě. Týrání 

dítěte je jednou z nejčastějších a nejvíce ohrožujících faktorů, které narušují 

fyzickou i psychickou stabilitu dítěte. V jakékoliv formě může zanechat na dítěti 

nedozírné následky, proto je potřeba k tomuto tématu přistupovat velmi vážně a 

snažit se hledat různá preventivní opatření. 

3.2.2 Sexuální zneužívání 

Mezi nejhrubší formy násilí na dítěti patří sexuální zneužívání. Jako o 

nejhrubší formě o něm hovoříme především proto, že následky fyzické a 

(především) psychické mají v tomto případě trvalejší charakter. Dítě je po této 

zkušenosti narušené a často i "vyčerpané" pro další přirozený průběh vývoje. Je 

až s podivem, v jakém množství se v posledních letech setkáváme s formou tohoto 

násilí na dětech, ať už v rodinách, v komerčním využití či násilném zneužití 

okolím. Dítě, které se samo proti tomuto bezpráví dokáže jen těžce bránit, zde 

stojí jako oběť, jež často ani nedokáže rozlišit sílu nebezpečí, a proto se stává tak 

snadným terčem útoku. 

V literatuře lze najít různé definice popisující sexuální zneužití. Na několik 

bych rád upozornil. I "Sexuální zneužívání dítěte je jednou z forem širšího jevu -

týrání, zanedbávání a zneužívání dítěte. Jde nejčastěji o úmyslné ubližování dítěti, 

a to zpravidla jeho rodiči nebo osobami, které mají dítě v péči. [ ... ] V některých 

případech může vést až ke smrti dítěte" (Vaníčková a kol., 1997: 12). "Za 

sexuální zneužívání je označován pohlavní kontakt mezi dospělou osobou a 

nedospělým jedincem, přičemž se zákonem určená hranice pohlavního styku 

pohybuje v různých zemích obvykle mezi 13. a 18. rokem věku. Pojem zneužití 

přitom může označovat jak různé formy koitálního styku (vaginální, anální, 

interfemorální), tak i aktivní a pasivní orogenitální aktivity, masturbaci či 

osahávání jiných částí těla oběti, to vše za účelem dosažení sexuálního vzrušení a 

eventuálně i uspokojení pachatele" (Weiss, 1994: 457, in Taubner, 1996: 10). 

1 Obecně je problematika sexuálně zneužívaného dítěte ve světové i v naší odborné literatuře 
zahrnována pod pojem CAN (Child Abuse and Neglect) (Tliubner, 1996, s. 9). 
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Záměrně jsem uvedl definice, které jsou do jisté míry rozdílné - problém se tak 

rozšiřuje o další aspekty a roviny. 

Nejvíce ohrožené skupiny dětí jsou především ty bez potřebných znalostí 

ze sexuální výchovy. Dlouhá léta tabuizovaná témata tak mají za následek, že celé 

generace dětí byly po značnou dobu bez potřebných informací, a došlo zde 

kjakémusi samovývoji, kdy děti vůbec nevěděly, co se děje s jejich tělem, co je 

normální a co není. V posledních letech lze říci, že se tato oblast začala dostatečně 

rozvíjet a stává se běžnou součástí školní výchovy. Přesto jsme stále na počátku a 

voblasti prevence a sexuální výchovy je spousta nevyužitého prostoru. Jde 

především o to, aby se děti naučily s touto tematikou pracovat a zcela bez 

předsudků o ní hovořit. 

Mezi rizikové skupiny patří i děti zanedbané, psychicky deprimované a 

opomíjené. Děti z této skupiny pocházejí nejčastěji z nefunkčních rodin, kdy 

v důsledku nezájmu rodiny tráví svůj volný čas bez dozoru v různých partách. 

Často se tak jedná o děti, které bývají zasaženy organizovaným sexuálním 

zneužíváním. Zejména pak z důvodu finančního zisku se tak tyto děti stávají 

aktivními účastníky, které ani nehledají pomoc. Následkem je pak delikvence, 

drogy, prostituce a kriminální činnost. Chlad, nezájem a agresivita vlastní rodiny 

pak nahrává jiným dospělým; kteří dětskou osamocenost zneužívají. 

Značně ohroženou a pro pachatele lákavou skupinou jsou taktéž děti 

mentálně retardované či jinak postižené, kde postižení zabraňuje v jakékoliv 

obraně a znesnadňuje odhalení pachatele. 

Další ohroženou skupinou jsou velmi malé děti, které matky svěřují na 

hlídání neprověřeným osobám. Tomuto riziku pak mohou být vystaveni zvláště 

pak kojenci a batolata. 

Nelze samozřejmě vyloučit ani děti s tzv. nerizikových rodin, které 

navenek mohou působit zcela harmonicky a kde sexuální zneužívání je velmi 

dobře skryté a pečlivě střežené tajemství. 

V různých definicích již bylo ukázáno, co může být považováno za 

sexuální zneužívání dítěte. Je však zřejmé, že samotné formy lze ještě více 

upřesnit na konkrétních projevech zneužívání, jimž mohou být děti vystaveny. 

Zneužívání lze rozdělit na bezdotykové a dotykové. Za bezdotykové 

zneužívání považujeme voajérství (voyeurismus). Jedná se o sexuální uspokojení 

při pozorování jiných osob během svlékání nebo sexuálního styku. Patří sem i 
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případy, kdy jsou děti bez svého vědomí pozorovány, dále případy, kdy jsou 

nuceny k různým sexuálním aktivitám s jiným dítětem, se zvířetem nebo k vlastní 

masturbaci. Pachatel se zde pak stává pouhým pozorovatelem. Často jsou tyto 

praktiky využívány pro komerční účely. Do této kategorie patří i exhibicionismus, 

kdy osoba odhaluje své genitálie pohledům jiných osob, a získává tak sexuální 

uspokojení. 

Při používání obscénních výrazů či popisu sexuálních aktivit (pornolálie) 

hovoříme o verbálním zneužívání. Může se jednat o telefonní hovory s dítětem, 

kdy pachatel nutí dítě k různým sexuálním aktivitám (aby se svléklo, osahávalo 

apod.) Aby dítě poslechlo, používá pachatel vyhrůžky zabitím, sexuálního 

násilí aj. 

Další, mnohem nebezpečnější kategorií je zneužívání dotykové neboli 

kontaktní. Patří zde především osahávání a ohmatávání genitálních partií dítěte. 

Zvláště u starších děvčat může jít o osahávání horních částí stehen a prsou? 

Dítě může být dotykově zneužito i masturbací. Dráždit může pachatel dítě, 

nebo naopak je dítě nuceno dráždit pachatele, případně se jedná i masturbaci 

vzájemnou. Blízké této formě je také frotérství, tzn. jedinec dosahuje uspokojení 

otíráním o jinou osobu nebo také simulovanou souloží, kdy se pachatel pouze tře 

svými genitáliemi o genitálie dítěte, a dochází tak k uspokojení, aniž by došlo 

k penetraci (znásilnění). 

Penetrace je již považována za brutální zneužití dítěte, kdy dochází 

k poranění dítěte. Penetrace může být vaginální nebo anální (zejména u chlapců) a 

může být provedena penisem, prsty nebo nějakým předmětem. 

Zcela bezohledným se při zneužívání dítěte stávají i sadomasochistické 

aktivity. Jedinec dosahuje uspokojení, pouze trýzní-li druhou osobu či je-li sám 

trýzněn. Děti jsou pak bity, mučeny a svazovány. V nejhorším případě může dojít 

i k zabití. 

K častým formám zneužívání dětí patří i orální aktivity. Jedná se o líbání, 

pronikání jazyka do úst dítěte či olizování či dráždění genitálií dítěte, popř. může 

být dítě nuceno tímto způsobem uspokojovat pachatele. Mezi dalšími formami 

zneužívání se zahrnuje také fetišismus, kdy je dítě nuceno, aby se převlékalo do 

2 V tomto případě je důležité umět rozlišit, zda se jedná o sexuální uspokojení pacha~~ehQ. 
naopak mazlení, ~t~:é}e pro dít~ ~vláště v ~rvní~h letech živ~ta vý~namné Gak? pr~~!~1~?~~li.~i~ 
p~ut~ s ma~kou ~I Jmyml blízkými osobami) a Je podstatné I pro Jeho budoucl z 'f-~,.~\Sf?~.~,~l~' ;:,:'A 
vyvoJ (Vamčkova a kol., 1997: 16). tf~ ~<;)<lď;r," ;\:.?:~} 
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různého oblečení. Jiným typem zneužívání pak může být i nucení dítěte k různým 

sexuálním aktivitám se zvířaty (srov. Vaníčková a kol., 1997: 15-17). 

Je zcela zřejmé, že tento výčet forem sexuálního zneužívání dětí není 

zdaleka kompletní. Stačí si jen uvědomit, kolik dalších sexuálních úchylek je 

praktikováno mezi dospělými. Tyto nekonečné možnosti se pak jistě nemohou 

vyhnout ani dětem. Nelze tedy hovořit o specifických formách sexuálního 

zneužívání. Specifická je pouze sexuální orientace na dítě. 

Pro zneužité (zneužívané) dítě jsou pak typické tyto rysy: zmatek, ztráta 

sebedůvěry i důvěry k dospělým, pocity bezmocnosti a méněcennosti aj. To vše 

pak může poznamenat jeho osobnost až do konce jeho života. 

Strach z pomsty ze strany pachatele či strach z ostudy a pocity 

odpovědnosti za případný rozvrat v rodině mohou být dále komplikovány pocitem 

příjemnosti, který dítěti dráždění pohlavních orgánů přináší. Zcela jistě však i dítě 

dokáže rozpoznat, že se věci nedějí správně, a chtělo by celou záležitost ukončit. 

Problémem však zůstává, že v naprosté většině děti nevědí, jak vše skončit, a 

navíc mají strach požádat o pomoc. Pocit viny a odpovědnosti zde může všechnu 

snahu o změnu zcela zadusit. Dítě se tak často ocitá v bludném kruhu, ze kterého 

jen těžce dokáže vystoupit, není-li mu poskytnuta pomoc. 

Konečné důsledky mívají různou podobu, a to jak ve hrách, tak ve 

vztazích. Například v projevu k ostatním dětem projevují nepřiměřený zájem o 

sex, činí nevhodné sexuální narážky, podněcují sexuální kontakt s dětmi nebo 

s dospělými. Výjimkou nejsou ani vnitřní boje dítěte, které se projevují ve 

strachem, nočními můrami, pomočováním, ztrátou chuti k jídlu, bolestí břicha 

apod. Mezi těžší projevy pak patří sebeubližování, kdy například dítě bije hlavou 

do zdi, škrábe se, hyzdí si tělo apod. Také se stává neposlušné a společensky 

nepřizpůsobivé, což se projevuje především zvýšenou agresivitou, šikanou 

slabších a jinými agresivními projevy vůči ostatním. Mezi nejtěžší dlouhodobé 

následky patří onemocnění. To může dítě provázet i dlouho v dospělosti. Jedná se 

o tzv. rozpolcenost osobnosti. Dítě se pomocí své fantazie převtěluje do jiné 

osobnosti, hračky, zvířete apod. To, co se děje s jeho tělem, pozoruje jen jakoby 

z povzdálí. Dítě si tak na tuto formu úniku snadno navykne a i později 

v dospělosti se tato reakce může objevit v reakci na nějaký podnět, kdy dojde opět 

k převtělení do jiné osobnosti. Mezi další nejčastější obtíže, které přetrvávají 

v dospělosti, považujeme i obtíže s důvěrou. Jedná se především o problémy 

16 



s navazováním a udržováním vztahů, ať už partnerských či kamarádských. Patří 

sem i obtíže se sebehodnocením, např. pocit méněcennosti, který vede k nazírání 

sebe sama jako špatného. Tento pocit přerůstá i do chování jedince - může zde 

dojít k proměně v agresi a v omezení kontaktu s vnějším světem. 

I když v tomto případě prochází dítě těžkou krizí, nemusí nám být vždy 

zcela jasné, že se jedná právě o sexuální či jinou formu násilí, jemuž bylo dítě 

vystaveno či vystavováno. Je třeba proto velice bedlivě pozorovat změny chování 

a emocí dítěte a na základě určitých příznaků rozpoznat, že dítě je v krizové 

situaci, které nedokáže samo porozumět ani se o ní svěřit svému nejbližšímu okolí 

(rodiče, prarodiče, škola apod.). 

3.2.3 Šikana 

Chování dítěte se může zhoršit i v důsledku šikany. I přes povědomí o její 

existenci bývá většinou v dnešní společnosti trpěna. Především vycházÍ opět 

z agrese a jistého druhu násilí, se kterým se může dítě setkat ve škole ať už ze 

strany dospělých či vrstevníků. 

Agresivita ze strany učitelů často vyplývá především ze snahy udržet si 

autoritu, a jedná se tak spíše o obrannou reakci než cílený útok, jenž vede 

k Poškození žáka. Nelze však také vyloučit, že násilí vůči žákům je zapříčiněno i 

osobností učitele. Může se jednat i o patologickou osobu, ale spíše zde hovoříme 

o těch učitelích, kteří mají ke svému chování důvody zcela logické. Setkáváme se 

s učiteli, kteří své povolání volí jako svou jedinou pracovní příležitost, uspokojují 

svou potřebu dominance nebo jen přenášejí na děti přemíru svých problémů či 

jistých druhů frustrací. Nelze ovšem opomenout ani žáka. Jedná se o 

interpersonální násilí, tedy vztah na němž se určitým způsobem podílejí obě 

strany. Je nutno si uvědomit, že učitele k agresi může provokovat i žák. U dětí se 

mohou objevovat jisté zvláštnosti, které učitel těžko snáší. Určité přístupy dítěte 

(např. ke školní výuce) zde mohou hrát zásadní roli. Učitelé nemusí mít rádi 

lajdáky, nebo naopak šplhouny či žalobníky. Setkáváme se s učiteli, kteří dávají 

přednost chlapcům před dívkami (nebo naopak) a k nepreferovanému pohlaví se 

pak chovají méně přátelsky. I etnická příslušnost se někdy stává rozhodujícím 

zdrojem odmítání a agrese. Jsou zde i jedinci, které upoutáváním pozornosti na 

sebe schválně provokují učitele, a tak se stávají výjimeční v rámci kolektivu. 

V neposlední řadě sem patří rovněž děti s lehkou mozkovou dysfunkcí. Tyto děti 
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se chovají impulzivně, mají problémy se soustředěním, a mohou tak lehce 

narušovat výuku. 

Všechny tyto aspekty mohou vyvolat nepřiměřené chování učitele vůči 

dětem, a dochází tak k násilí. V současné společnosti, kde fyzické tresty již dávno 

nejsou legislativně přípustné, tak nastupuje forma psychického násilí. Chce-li si 

učitel rafinovaným způsobem vynutit kázeň a poslušnost dětí, použije v různé 

formě právě tuto metodu. 

Nelze však přehlédnout další možnost agrese, a to ze strany vrstevníků. 

Jedná se o další velmi nebezpečnou formu násilí vůči dítěti. Setkáváme se s ní 

především v různých výchovných a vzdělávacích centrech. Děti se zde 

shromaždují ve větším počtu, a vytvářejí tak uzavřené skupiny, v nichž zcela 

logicky dochází k různým jevům a reakcím, které jsou ze sociologického hlediska 

pro skupinu nezbytné. Bohužel velmi častým průvodním jevem mohou být různé 

formy agrese, zejména šikana: "Za šikanu považujeme záměrné a 

nevyprovokované užití síly jedním dítětem nebo jejich skupinou s cílem 

opakovaně způsobit bolest, poškození nebo tíseň jinému dítěti" (Holeček 1997: 

22). "Podstatné přitom je, že se nejedná o střetnutí rovnocenných partnerů 

v konfliktu, ale že oběť šikanování je vůči útočníkovi prakticky bezbranná" 

(Vaníčková a kol., 1995: 32). Mezi dětmi se projevuje tehdy, když zejména 

chlapci méně tělesně zdatní a více choulostiví dostávají od silnějších vrstevníků 

tuto skutečnost citelně poznat, a to podle hesla "Srab musí dostat zabrat". Další 

příčinou šikany se stává potlačování toho, co je považováno za "ženské" 

vlastnosti. Zejména pak od chlapců se žádá, aby tuto svou část popřeli a byli 

pouze tvrdí, bojovní, zkrátka "opravdoví muži". Ve snaze ukázat svou "tvrdost" 

pak ponižují a pokořují ostatní. Značně závažným motivem může být i touha po 

moci, výsledkem čehož je snaha ovládat druhé. Nejčastějším motivem se ale stává 

zvýšení prestiže, potřeba vyniknout a ukázat se před ostatními. Někdy může také 

jít o potřebu ničit, devastovat. Tyto touhy se zvyšují především v pubertě, 

v některých případech přetrvávají i v dospělosti. Příčinou šikany se stává i pouhá 

zvědavost. Agresor zkoumá, jak se oběť zachová a co vše je schopná vydržet. 

Většina psychologů se však shoduje že dětská agresivita se utváří 

v procesu socializace, sociálního učení a na základě získávání zkušeností, a to 

zejména nápodobnou druhých či identifikací s trýznitelem. V současné době lze 
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hovořit i o velmi významném podílu různých sdělovacích prostředků, 

počítačových her apod. 

Další příčinou nárůstu agresivity je patrně taktéž povrchní citová výchova 

v rodinách. Pospolitost, kterou si rodiny před léty udržovaly, se vytrácí. Dochází 

ke zmenšování společného rodinného času, a dětem se tak vytrácí možnost vidět, 

jak se rodiče k sobě chovají. Dítě proto není schopno získat sociální zkušenosti 

potřebné pro zdravý a vyrovnaný život. Řešením všech problémů se stává agrese a 

vynucování. "Budoucnost násilníka může být chmurná: existují odhady, podle 

nichž se z deseti šikanujících chlapců šest stane zločinci, kteří bývají usvědčeni 

z agresivních a násilných přepadení" (Train, 2000: 44-45). 

3.2.4 Další příčiny 

V několika málo bodech bych se ještě rád dotknul několika dalších 

skrytých příčin, které již nemusí být tak zcela časté, přesto je jejich závažnost 

neopomenutelná. 

Rodina 

Každá rodina je v mnoha ohledech specifická; liší se např. v následujících 

rysech: počet členů, úplnost, sociální status, vzdělání rodičů apod. To vše může 

mít jak negativní, tak pozitivní vliv na formování dítěte, a tedy i na možnost větší 

pravděpodobnosti výskytu poruch chování, resp. jejich spouštěcích mechanismů. 

Důležitým faktorem, který může zásadně ovlivnit dítě, je i to, jak se rodiče 

chovají. Dítě si po nějakém čase odpozoruje vzorce chování rodičů a velmi dobře 

dokáže rozlišit, co si rodič myslí a co cítí. Pokud spolu rodiče nepromluví jinak 

než agresivním způsobem a nejsou schopni řešit své problémy, pak se to nutně 

odráží rovněž v chování jejich dětí. 

Další příčinou v rodině může být i samotná její velikost. Velké rodiny, kde 

se rodiče potýkají s nedostatkem času věnovat se dostatečně všem dětem, dochází 

k nedostatku komunikace, a tedy i k nízké verbální inteligenci dětí. Problémy 

bývají způsobeny taktéž nedostatkem místa. "Děti z takovýchto rodin mohou být 

neklidnější, neposlušnější nebo se více uzavírají do sebe" (Train, 2000: 49). 

I malé rodiny však mohou trpět určitými problémy, jako je strach a přílišná 

péče o jedináčky. Ze strany matky se může projevit její závislost na dítěti, což 
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vede k příliš dlouhé péči, bránění ve vztahu k druhým, bránění v posunu 

k dospělosti apod. 

Zdánlivě nepatrným ohrožením se může stát i příchod dalšího sourozence. 

Citové pouto se začne více přelévat ve prospěch nově příchozího, což prvorozené 

dítě může nést velmi těžce nebo naopak k protěžování prvorozeného. Konečným 

důsledkem je především nepřátelský vztah mezi sourozenci. 

Všechny zmíněné faktory uprostřed rodiny nemusí nutně znamenat, že dítě 

bude mít nějaké potíže s chováním. Přesto je však důležité brát v úvahu i tyto 

varianty a vidět v nich možné příčiny poruch chování. 

Potíže ve škole 

Problémy spojené s chováním se mohou u dítě objevit až s nástupem do 

školy. I zde působí celá řada faktorů. Zvláště děti, které se nedokáží soustředit 

nebo trpí syndromem hyperaktivity, mohou svou nedostatečnost kompenzovat 

agresivním či jiným nepřijatelným chováním. Je opět důležité včas tyto problémy 

u dítěte rozpoznat. Drobná opatření doma i ve škole mohou zabránit, aby se 

z mírných obtíží staly vážné poruchy. 

Souvislost se špatným chováním může vyvolat i velikost třídy. Některé 

děti nemusejí dobře snášet napětí vyvolané mnoha lidmi. Ve velkém počtu 

nedokáží navazovat kontakty se spolužáky. Vše může být umocněno i tím, že 

ostatní děti zvládají vše dobře, kdežto ony ne. 

V neposlední řadě je zde i problém šikany (viz výše) nebo vztah 

k vyučujícím(u). Případy, kdy si dítě stěžuje, že si na něj paní učitelka "zasedla", 

jsou poměrně časté. K tomuto projevu dochází zejména ve velké třídě, kde učitel 

není schopen věnovat dítěti zvláštní péči. 

Podobně jako v rodině i ve škole dochází k přejímání vzorců chování. U 

dominantních a autoritativních pedagogů jsou rovněž děti ve vzájemných vztazích 

agresivnější nebo naopak uzavřenější. Pokud se učitel chová laskavě, Je 

pravděpodobné, že i žáci budou chápavější a ochotnější k sobě navzájem. 

Drogy a alkohol 

Zvlášť drogy a alkohol mohou sloužit jako jeden ze spouštěcích 

mechanismů, a to zejména u dětí, které prochází krizí. Nebezpečí drog a alkoholu 

ohrožuje všechny děti i dospívající bez rozdílu. Nebezpečí alkoholu a drog může 
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vzrůstat např. u dětí s poruchou pozornosti v kombinaci s hyperaktivitou (LMD). 

Pokud s takovýmto dítětem pracujeme nebo je vychováváme, je třeba nároky 

přizpůsobovat jeho možnostem. Další rizikovou skupinou mohou být děti, které 

mají větší sklon k násilí. Je pravděpodobnější, že dostanou-li se tyto děti 

k návykovým látkám brzy, mohou se stát závislé či mít jakékoliv další problémy 

v této oblasti. Do rizikové skupiny patří zejména děti zanedbané a děti s 

nedostatečně uspokojenými citovými potřebami. Jedná se o děti, které vyrůstají 

v prostředí chudém na informace a zkušenosti. Rodiny bývají často neúplné nebo 

naopak velmi početné, kde dospělí nemají na dítě čas nebo jsou jinak pracovně 

vytíženi. Patří sem i citová deprivace v rodinách, kde city jsou nahrazovány 

hračkami a televizí. Tímto strádají zejména děti z dětských domovů či jiných 

výchovných ústavů. Citový vztah je v těchto případech často substituován 

alkoholem či drogami. Jsou zde i děti trpící strachem a úzkostí, kde návyk na 

alkohol a drogy vzniká jako pokus odstranit tyto negativní pocity. Je obzvláště 

důležité, aby dětem byli oporou dospělí. Ohroženější jsou i děti se špatným 

prospěchem ve škole. Roli zde můžou hrát i předchozí příčiny, jako je úzkost ze 

zkoušení, porucha pozornosti, problémy v rodině, výchovná zanedbanost apod. 

Často sem však patří i příčiny méně závažné, kdy se jedná o pouhé pubertální 

výkyvy nebo špatný zdravotní stav. Je důležité (ze strany rodičů i učitelů) dokázat 

si uvědomit možnosti dítěte a nenutit je tak k něčemu, na co nestačí. U starších 

dětí nebo mladistvých může být užívání drog a alkoholu vyvolána též nepřijetím 

na školu nebo její nedokončení, popř. nezaměstnanost. S tím také souvisí trávení 

volného času, který by dítě mělo využívat pro své zájmy a záliby. Velkým 

nebezpečím se zde stává nuda, kteráje častou příčinou experimentování s drogami 

či jinými omamnými látkami. V neposlední řádě lze zmínit také rodiče (tzn. jejich 

funkci vzoru), kteří sami mívají problémy s alkoholem či drogami. V této situaci 

je důležité, aby si rodič svůj problém uvědomil a dokázal jej dítěti vysvětlit, aby si 

jej i přesto vážilo. Dítě by také mělo vědět, že alkohol a drogy jsou pro ně 

nebezpečnější než pro dospělé. Přistup dospělých by měl být především v tomto 

ohledu zodpovědný vůči dítěti a každý dospělý by se měl za každou cenu snažit 

být co nejlepším příkladem. Statistiky jasně ukazují, že vyšší problém s 

alkoholem mají ty děti, jejichž rodiče sami pijí (srov. Nešpor, 1994: 45-53). 
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3.3 Výběr klasifikovaných forem poruch chování 

Předchozí kapitoly nám ukázaly širokou škálu možných příčin vzniku 

poruch chování u dítěte. I když závažnost příčin nemusí být vždy zcela hrozivá, 

vždy je potřeba počítat se všemi možnými spouštěcími mechanismy. Zároveň je 

také potřeba si být vědomi toho, že se často jedná o příznaky objevující se u 

většiny lidí. Pouze v případě, že jsou vážné, dlouhodobé a sociálně 

znevýhodňující, mohou být považovány za určující ke stanovení diagnózy. Tuto 

diagnózu je navíc schopen určit pouze vysoce kvalifikovaný odborník, který je 

oprávněn takové rozhodnutí provést. 

Jak bylo zmíněno v předchozích kapitolách, u dětí lze pozorovat hned 

několik příznaků současně a je téměř nemožné zařadit chování do jediné 

kategorie. Proto i výčet následujících klasifikovaných poruch není zcela určující 

pro jednoznačnou diagnózu dítěte. Obecné definice těchto poruch by měly 

napomoci spíše k upřesnění situace a příznaků, které je možné rozlišit. 

V následujících částech budou definovány některé nejčastějších poruch. 

3.3.1 Syndrom hyperaktivity 

Vágnerová (1997: 40) definuje hyperaktivitu takto: "Hyperaktivita je 

jednou z variant odchylky v oblasti aktivační úrovně". Další, obsáhlejší definicí 

hyperkinetického syndromu obsahuje diagnostický manuál psychických odchylek 

a poruch: "Základem [hyperaktivity] je osobnostní nezralost dítěte, spočívající 

v neschopnosti brzdit momentální impulsy a regulovat svoje chování ke 

vzdálenějšímu cíli" (DSM III, 1989, in Vágnerová, 1997: 40). 

Obecně lze říci, že dítě trpící tímto syndromem vykazuje především 

příznaky neklidu, což se projevuje nadměrnou aktivitou a impulzivitou. Takovéto 

děti jsou v neustále v pohybu, který je nepřiměřený, a proto nápadný.3 

Zvláště v dnešní době se hyperaktivita stává skoro až "populárním" 

pojmem, jež je často užíván i pro děti spíše nevychované, než vyloženě narušené. 

Příznačná je také vysoká četnost neklidných dětí v dnešní populaci. V odborné 

literatuře se uvádí rozpětí mezi 2-20 %. Všichni autoři se také shodují, že častěji 

tímto syndromem trpí chlapci. 

3 "Nová anglosaská a také úplně nejnovější česká literatura používá zkratku ADHD, jenž vmikla 
z anglického termínu Attention Deficit Hyperactivity Disorder" (Matoušek, Kroftová, 1998: 27), a 
to zejména pro omačení hyperaktivity spojené s poruchou pozornosti. Jedná se o nejčastější projev 
kombinace této poruchy. 
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Podle Vágnerové (1997: 41) patří meZI nejnápadnější projevy tohoto 

syndromu: 

1. nadměrné nutkání k pohybu, k aktivitě, která je neúčelná až nesmyslná a 

netlumená. Dítě ji nedokáže koordinovat a ovládat; 

2. slabá pozornost a unavitelnost, dítě není schopné delšího a kvalitnějšího 

soustředění; 

3. nevyrovnaná emocionalita, dráždivost a snížení frustrační tolerance. 

Tyto děti bývají také hůře citově akceptovány, zažívají častou kritiku a 

jsou hodnoceny jako neúspěšné. Hyperaktivita také vyvolává napětí v lidech, kteří 

jsou s dítětem v kontaktu delší dobu, což se k rovněž k dítěti vrací. 

Vágnerová (1997: 46-47) uvádí následující základní příčiny: 

1. "Ve své typické formě je projevem organického poškození mozku, lehké 

mozkové dysfunkce." [ ... ] (vlivy v prenatálním období, během porodu i 

v časném dětství, vlivy dané dědičností) 

2. "Vytváří se v průběhu dětství, pod vlivem vnějšího prostředí. Nejčastěji 

jde o výsledek interakce endogenních a exogenních faktorů." 

Porucha je identifikovatelná nejdříve kolem čtvrtého až pátého roku věku. 

U mladších dětí lze mozkovou dysfunkci vyvodit z neklidného sezení u jídla nebo 

při četbě pohádky. Rodiče tyto děti hodnotí jako celkově nezvladatelné. Ke 

zviditelnění dochází ve chvíli, kdy dítě začíná chodit do školy, kde se mu nedaří a 

je nesoustředěné. 

U některých dětí dochází časem ke zmírnění problému, u jiných se projevy 

mohou zhoršit a může docházet až k asociálnímu až kriminálnímu chování. Vše 

závisí zejména na míře hyperaktivity, agresivity, inteligence, vlivu rodinného 

prostředí a podpoře okolí. 

Děti potýkající se s hyperaktivitou v dospívání jsou často impulzivní, 

agresivní, mají záchvaty vzteku a snížené sebehodnocení. "Nové studie udávají 

16-30 % hyperaktivních jedinců v sestavách mladistvých přestupníků zákona, 

kteří vykonávají trest nebo jsou umístěni ve výchovné instituci." (Matoušek, 

Kroftová, 1998:29) 

Z uvedených informací je patrné, jak závažnou abnormalitou v oblasti 

poruch chování hyperaktivita je. K dítěti s tímto problémem je proto nutno 

v rodině i ve škole přistupovat velmi citlivě a vyvarovat se unáhlených soudů. 
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3.3.2 Další poruchy 

V následující podkapitole bych rád ve stručných bodech odkryl ještě 

několik dalších závažných a často se vyskytujících poruch, se kterými se můžeme 

setkat při stanovování jednotlivých diagnóz. Jelikož je daná oblast velmi široká, 

uvádím pouze výběr některých poruch, tak jak jsou uvedeny u Traina (2001). 

Porucha chovánť 

Je charakterizována opakujícím se obrazem disociálního, agresivního a 

vzdorovitého chování.5 Dítě může být agresivní k lidem, zvířatům, může ničit 

majetek, krást podvádět a porušovat pravidla. Objevuje se jak u dětí tak 

dospívající mládeže. Nejčastěji se s ní setkáváme na začátku puberty a ve vyšším 

věku. V těžkých případech mohou mít důsledky podobu přepadení, krádeže 

vloupání nebo znásilnění. Dle statistik se jedná o jednu z nejběžnějších poruch, 

která se vyskytuje častěji u chlapců, není však výjimkou ani u dívek. Chlapci 

bývají agresivnější a náchylnější k závažnějším činům. U dívek se projevuje spíše 

lhaním, chozením za školu, útěky z domova apod. Většina odborníků se domnívá, 

že porucha je dědičná a vyvolána podmínkami, v nichž se dítě nalézá, a to 

zejména trpí-li jeden z rodičů např. poruchami osobnosti, poruchou emocí, 

schizofrenií apod. 

Porucha opozičního vzdoru 

Tak jako u poruchy chování i tuto formu můžeme zařadit do skupiny 

asociálního chování a neposlušnosti. Má mírnější formu než porucha chování. Je 

definována přítomnosti výrazného vzdorovitého, neposlušného, provokativního 

chování a nepřítomnosti vážnějších di sociálních nebo agresivních činů. Obecně 

lze říci, že takovéto dítě je vzdorovité, neposlušné a nepřátelské vůči autoritám. 

Projevuje se ztrátou trpělivosti, hádkami s dospělými, neplněním pravidel, 

úmyslným chováním, vztahovačností, zlostí a rozmrzelostí, zlomyslností nebo 

mstivostí. Odhadem se vyskytuje u 2-16 % dětí, nejčastěji před osmým rokem. 

Před pubertou je častá především u chlapců. Vobdobí dospívání je výskyt 

rovnoměrný. Příznaky poruchy bývají trvalejší. Výskyt je častější v těch rodinách, 

4 Porucha chování zde představuje diagnostickou jednotku, kteráje charakterizována především 
asociálním chováním dítěte. Jde o užší vymezení pojmu oproti obecně souhrnnému používání. 
5 Převzato z Mezinárodní klasifikace nemocí, 10. revize (MKN-I0, 1994). 
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kde se nějaké poruchy již vyskytly, např. porucha nálady, pozornosti, chování 

nebo osobnosti. 

Dětský autismus 

Jde o vývojovou poruchu, definovanou přítomností abnormálního nebo 

narušeného vývoje. Abnormality se projevují ve všech oblastech sociální 

interakce, komunikace a opakujícího se chování.6 Lze tedy říci, že nejčastější 

problémy se objevují v sociálních vztazích, komunikaci a v omezeném a 

vyhraněném repertoáru činností a zájmů. Autismus se vyskytuje velice zřídka u 

2-5 z deseti tisíc dětí, nejčastěji před třetím rokem věku. Ve většině případů se 

vyskytuje u chlapců, a to 3-4krát častěji. Vyloučena není ani dědičnost, vyskytla-li 

se již alespoň u jednoho z rodičů. Dítě trpící touto poruchou je nepřístupné, 

nedokáže navázat spojení s ostatními, může být hyperaktivní, impulzivní a 

nepozorné. Chová se nevypočitatelně (např. rozčílení bez důvodu) a trpí 

samoubližováním. Nemá kamarády, což může vést až k těžké depresi. Obecně jej 

zařazujeme do poruch sociálních vztahů. 

Problémy s učením a koordinací 

Dnes zcela častými a běžnými problémy dětí jsou i různé druhy poruch 

učení, které mohou být důsledkem horšího chování dítěte. Zcela typickými jsou 

např. dyslexie (porucha čtení), dyspraxie (porucha koordinace), dyskalkulie 

(porucha počítání) apod. Vždy se objevují v časném věku dítěte. Jejích včasná 

diagnostika může pomoci mnohým dětem problémy překonat. Důsledkem je častá 

zlobivost nebo naopak uzavření se do sebe či odmítání chodit do školy. Patrný je 

negativní vliv na učení a vztahy s okolím. Například u dyspraxie prochází dítě 

vývojovými etapami pomaleji, reaguje těžkopádně, může mít problémy s verbální 

i neverbální komunikaci apod. 

Deprese 

Až 10 % dětí ve věku do 12 let prožívá nějaký druh deprese či poruchy 

nálady. Problém těžkých depresí je velmi složitý a často vyžaduje dlouhodobou 

terapeutickou péči. 

5 Převzato z Mezinárodní klasifikace nemocí, 10. revize (MKN-10, 1994). 
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Obvyklými obecnými příznaky jsou: zhoršená soustředěnost a pozornost, 

snížené sebevědomí a sebedůvěra, pocit viny a bezcennosti, smutný a 

pesimistický pohled do budoucna, myšlenky na sebepoškození a sebevraždu, 

poruchy spánku, snížená chuť k jídlu apod. 

Samotnou depresi pak z hlediska závažnosti dělíme na mírnou, středně 

těžkou a těžkou. Při mírné depresi by žádný z uvedených symptomů neměl být 

intenzivní a epizoda by neměla trvat déle než dva dny. U středně těžké deprese 

hovoříme o době trvání až dvou týdnů, kde několik příznaků musí být ve 

výrazném stupni. Pacient je obvykle schopen pokračovat ve společenských, 

pracovních a domácích aktivitách. Výrazným rysem těžké deprese je především 

zpomalení a projev značné stísněnosti. Výjimkou není ani ztráta sebeúcty nebo 

pocitu viny. Typickým znakem je, že závažné příznaky začínají velmi rychle a 

doba trvání je aspoň dva týdny. Během těžkých depresi je velmi pravděpodobné, 

že pacient nebude schopen pokračovat v dalších společenských nebo pracovních 

aktivitách (a pokud ano, tak jen se značnými omezeními).7 

Poruchu lze detekovat u dětí každého věku u chlapců i děvčat. Během 

dospívání trpí více děvčata. Větší dispozice k získání poruchy má především dítě, 

jehož rodič poruchou trpí také, dětí vykazující ADHD, děti s úzkostnou poruchou 

a děti užívající návykové látky. Deprese ovlivňují především práci ve škole a 

vztahy s ostatními. Výjimkou není ani agresivní chování, nerespektování autorit, 

hubnutí nebo tloustnutí či pomyšlení na sebevraždu. 

Schizofrenie 

Poslední zmíněnou poruchou této kapitoly je problém schizofrenie. Lze se 

s ní setkat již u malých dětí, ale častěji je vyskytuje u mládeže nebo na konci 

adolescence. 

Je charakterizována význačnými poruchami myšlení a vnímání. Vědomí a 

intelekt je obvykle zachován, i když se mohou vyvinout také určité kognitivní 

deficity. Nemocný má často pocit, že jeho nejintimnější myšlenky jsou sdíleny 

jinými lidmi. Toto přesvědčení se může rozvinout až do bludných interpretací, že 

je pacient ovládán nadpřirozenými silami, a to až v bizardních formách. 

Průvodními symptomy jsou především sluchové halucinace, kdy hlasy komentují 

chování a myšlení pacienta. Při typické schizofrenní poruše j sou do popředí 

7 Převzato z Mezinárodní klasifikace nemocí, 10. revize (MKN-1 O, 1994). 
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kladeny okrajové rysy celku, které jsou u normální lidské aktivity potlačeny. 

Důsledkem je především nepřesné a neproniknutelné myšlení. Pacient může mít 

dokonce pocit, že nějaká vnější síla odnímá jeho myšlenky. Průběh nemoci se 

nemusí nutně zhoršovat. V některých případech dochází i k úplnému nebo téměř 

úplnému vyléčení. 8 

Poruchou mohou trpět chlapci i děvčata, faktem však zůstává, že chlapci 

jsou k ní náchylnější v dřívějším věku než děvčata. Nebezpečí je pak i v rodinách, 

kde schizofrenii trpí jeden z rodičů. Velice málo dětí se zcela uzdraví; většinou se 

příznaky nebo zbytkové problémy vyskytují znovu v průběhu života. Největším 

nebezpečím této poruchy, zejména u dětí, je páchání sebevražd. Dle odhadů až 

10 % postižených dětí končí sebevraždou. Projevy u dětí jsou navíc podpořeny 

jejich fantaskním smýšlením a bludy, kdy má dítě pocit, že jej někdo pronásleduje 

a řídí jeho myšlenky. V halucinacích slyší hlasy, které jej kritizují, vyhrožují mu, 

dávají příkazy k různých (i delikventním) činům apod. Výjimkou nejsou ani 

zrakové nebo čichové halucinace. Další příznaky se projevují i ve zmateném 

myšlení či chování, kdy dítě není schopno udržet konverzaci, jeho projev je 

zkomolený a nesrozumitelný, neudržuje pozornost, není schopno dokončit zadaný 

úkol, jeho chování je neobvyklé a podivné. Objevují se i zjednodušené reakce či 

katonické chování (dítě je strnulé a nehybné, nemluví, bez příčiny "zmrzne" nebo 

je zase bez zjevného důvodu příliš aktivní, udržuje podivné tělesné polohy apod.). 

Seznam uvedených poruch jistě není kompletní. V literatuře se můžeme 

setkat s dalšími, více či méně závažnými dětskými poruchami. Předložený výčet 

by měl sloužit především jako nástin nejčastějších poruch u dětí a mladistvých, 

kdy dochází· k delikventnímu či kriminálnímu chování - tomu pak bude věnována 

další část této práce. 

8 Převzato z Mezinárodní klasifikace nemocí, 10. revize (MKN-10, 1994). 
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4 Kriminalita mládeže 

V předchozích kapitolách jsem hovořil především o příčinách vzniku 

různých druhů poruch, dále jsem stručně nastínil nejčastější poruchy chování. 

Důsledkem poruch chování je i kriminální a delikventní činnost dětí a mládeže. 

U většiny kriminálních případů je provázanost s určitou poruchou nebo narušením 

u mládeže zřejmá. V úvodu této části práce se zaměřím právě na zmíněnou 

provázanost a pokusím se rovněž poukázat na další faktory související s 

kriminální činností dětí a mládeže. 

4.1 Vlivy prostředí 

Již v předchozích kapitolách jsem odkryl vnější skutečnosti ovlivňující 

zdravý i nezdravý vývoj dítěte. V této kapitole bych rád zmínil nejčastější vnější 

faktory, které mohou ovlivňovat kriminální činnost dětí a případně prohlubovat 

nebo naopak eliminovat poruchy chování vedoucí k delikventní činnosti. 

Uvědomění si těchto ovlivňujících faktorů je základem pro následnou práci 

v rámci prevence či následné léčbě. 

vývoj dítěte je v neustálé konfrontaci se sociálním okolím, to poskytuje 

dítěti měřítka a podněty pro určité činnosti. Tento zásadní vliv vychází především 

z rodiny, vrstevnických skupin a školy. 

4.1.1 Vliv rodiny 

Tradičně je právě rodina považována za hlavního činitele, který má 

zásadní vliv na kriminální chování dítěte. 

Každý laický pozorovatel si jistě dokáže povšimnout, jak vehementně 

v posledních letech, a to zejména v západoevropských státech, dochází 

k narušování tradičního rodinného života. Klesá sňatečnost a porodnost, zvyšuje 

se věk při vstupu do manželství a výjimkou není ani nastupující trend výchovy 

dětí pouze jedním rodičem. Další nově vznikající skupinu tvoří i děti, které jsou 

vychovávány lidmi mimo oficiální svazek. Strmě stoupá i počet rozvodů a 

zároveň klesá počet lidí znovu vstupujících do manželských svazků. Celkově je 

příznačné rozmělňování vztahů a slábnutí rodinných vazeb. 

Jisté příčiny změn je možné hledat i v nezadržitelném vývoji společnosti 

samotné. Společnost a potažmo tedy i rodina, přechází z období industriálního do 

období postindustriálního. Mění se tradiční ženské role, muži však zároveň 
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projevují nízkou ochotu přebírat spoluúčast na provozu domácnosti. Také tradiční 

pojítka ztrácejí na významu. - nejčastějším vkladem do nové generace není 

majetek a peníze, nýbrž vzdělání. Rodiny tak vyvíjejí na děti v této oblasti daleko 

větší tlak, než tomu bylo dříve. 

Kvalita rodinných vazeb je základní potřebou všech dětí. Vrozeným 

základem každého dítěte je tzv. vazbové chování, které je typické i u zvířat. Jde o 

takové chování, které pojí novorozené dítě s nejbližším dospělým, který je 

schopen mu zajistit jistotu a bezpečí. Porušením tohoto pocitu dochází u dítěte 

k narušení základní důvěry k dospělému (ambivalentní vazba), což signifikantním 

způsobem narušuje vývoj dítěte. Jiné děti mohou vykazovat chaotické reakce 

(střídají se u nich projevy potřeby blízkosti rodiče a jeho odmítání), pak hovoříme 

o tzv. dezorganizované vazbě. Toto chování je příznačné zejména pro děti 

zneužívané a týrané. 

Kraftová a Matoušek (1998: 43) uvádějí, že "studie delikventně jednajících 

mladistvých založené na jejich popisu rodinného prostředí ukazují rodinné 

prostředí přestupníků zákona jako chladné, s minimem rodičovského zájmu o děti. 

Rodiče jsou dětmi charakterizování jako pasivní či odmítaví, nezainteresování na 

potřebách dítěte". Další kategorií dětí jsou jedinci, kteří rodinné prostředí vůbec 

nepoznali a byli vychováváni pouze v institučních zařízeních. Nejenže mají 

oslabenou schopnost navazovat vztahy a nalézat v nich uspokojení, ale mají i 

snížený smysl pro tzv. neústavní realitu, což vede k časté delikvenci a kriminalitě. 

Příčinaje zde zjevná: chybí zmiňovaný původní vztah k dospělému a odpoutání se 

od institucí. Dítě bez instituce často nedokáže fungovat, proto i vězení pro ně 

může být známým prostředím, kterému dává přednost před životem na svobodě. 

Na míru delikventního chování má vliv také vytváření tzv. vnitřní 

disciplíny. Mnohé výzkumy v této oblasti dokazují, že delikventní chování dětí, 

jejichž rodiče se nestarají o tvorbu zábran u svých potomků, končí asociálním 

chováním dítěte. Na druhé straně také příliš agresivní disciplína je jednou 

z poškozujících metod výchovy. Dítě raději lže, manipuluje, předstírá, jen aby se 

vyhnulo trestu. Většina výzkumů v této oblasti je v souladu s tvrzením, že 

problémové děti mají za sebou historii tělesného trestání v původní rodině. 

Mezi důležitými komponenty vlivu rodiny na delikvenci nalézáme i pojem 

dohled. Míní se jím míra informovanosti rodiče o tom, co dítě dělá ve volném 
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čase, s kým se stýká, kdy se vrací domů apod. Lze konstatovat, že čím hůře rodič 

monitoruje své dítě, tím větší je zde pravděpodobnost trestných činů. 

Značně negativní dopad mívá neúplná rodina (typicky chybějící otec) nebo 

rodina s nevlastním rodičem. Samostatnou kapitolu pak tvoří případy, kde 

delikventní chování vykazuje sám rodič; ojedinělé nejsou ani rodiny, kdy jsou ke 

kriminální činnosti děti vybízeny samotnými rodiči, zvláště v rómské populaci. 

4.1.2 Vliv školy 

V historii měla škola místo pouze jako vzdělávací instituce, kde se děti 

učily předepsané látce. Problematika socializace či osobnostního a morálního 

vývoje byla zcela opomíjena. Všechny tyto aspekty byly přenechávány rodinám, 

církvi a jiným institucím. 

Současná situace je však zcela odlišná. Právě škola je místem, kde děti 

více než vědomosti získávají návyky do života. Nezbývá než tuto skutečnost 

akceptovat. V současné společnosti je tento trend dán i tím, že dítě ve 

vzdělávacích a jiných rozvíjejících institucích tráví daleko více času než 

v prostředí rodin. Vědomí tohoto aspektu vede již dnes západní společnost k tzv. 

otevřenému školství, které se snaží realizovat programy spolupráce s rodinami. 

Přesto však zůstává značná míra odpovědnosti ve výchově dětí na školních 

institucích, což s sebou opět může přinášet různá rizika. 

Příchodem dítěte do školy dochází k několika zásadním změnám. 

Především se jedná o celkovou změnu životního rytmu. Dítě je nuceno vstávat 

v určitou hodinu, podřídit se rytmu hodin a přestávek, připravovat se pravidelně 

na další den a především se po něm žádá přizpůsobení a ukázněnost. U mnoha 

dětí mohou tyto změny vyvolat jisté nepřiměřené reakce. Zvláště pak děti trpící 

hyperaktivitou či jinými poruchami chování mohou mít s těmito požadavky 

značný problém. 

První významnou osobou se pro dítě stává učitel - ten konkuruje autoritě 

rodičů a má svým přístupem značný dopad na dítě. Postupem času však začíná 

docházet k přesunu pozornosti více na spolužáky a to často již na konci první 

třídy. Význam spolužáků tak začíná být zdrojem utváření hodnot, který stoupá 

s blížícím se dospíváním. Nejzávažnějším nebezpečím se tak ve většině případů 

stává vytváření tzv. subkultur mezi školními dětmi, což se může stát i zárodkem 

asociálních skupin. Společnými znaky takovýchto společenstev jsou specifický 
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jazyk, společné rituály a zvyklosti apod. Velice zásadní je v této situaci postoj 

učitelů, jejichž nezájem a neangažovanost, případně preferování či zatracování 

některých dětí, přímo napomáhá jejich vzniku. 

4.1.3 Vliv skupin 

V návaznosti na předchozí kapitolu se dostáváme k dalšímu velice 

významnému vlivu, jenž formuje jak dětskou, tak dospívající osobnost. 

Největší část hledání osobní identity probíhá v období dospívání, kdy se 

hlavním prostředkem hledání vlastního já stává vrstevnická skupina. První 

významné skupiny se začínají formovat ve školách, v jiných zájmových 

organizacích nebo i z neformálních skupin v místě bydliště. Na prahu dospělosti 

již tyto skupiny zastiňují svým vlivem všechny ostatní skupiny, a to včetně 

rodiny. Překrytí vazeb však nemusí zákonitě znamenat přetrhání vazeb k původní 

rodině. Hovoříme spíše o názorovém střetávání se světem dospělých, kde mínění 

skupiny hraje významnou roli. K narušení vztahu s rodinou dochází spíše tehdy, 

když selhává samotná rodina. 

Delikventní party u nás vznikají především z podskupin mladých lidí, kteří 

se dobře znají zjedné instituce (škola, výchovný ústav apod.). Tyto skupiny se 

pak začnou vymykat běžným mechanismům sociální kontroly, vytvářejí si vlastní 

hodnoty a začínají páchat trestnou činnost. 

Literatura rozlišuje několik skupin delikventně jednající mládeže. První 

skupinou jsou tzv. stabilní a integrované skupiny, vznikající v prostředí tolerance 

delikventních norem ze strany dospělých, kteří zde mohou sloužit i jako učitelé. 

(viz rómští kapsáři). Druhou skupinou je tzv. neintegrovaná a nestabilní skupina, 

vyznačující se vysoce násilným chováním v nestabilním prostředí, v němž mladí 

lidé chtějí ukázat především svou sílu a opozičnost. Jednání těchto skupin je velmi 

násilné nejen ve vztahu ke svému okolí, ale i uvnitř samotné skupiny, a proto 

vzbuzuje i nejvíce obav. Někteří autoři o těchto skupinách hovoří jako o 

subkultuře násilí. Tyto skupiny se mnohdy vyznačují přítomností zbraní a 

pohrdáním neagresivními jedinci. Nejvíce těchto skupin vzniká v USA, u nás je 

tato záležitost zatím ojedinělá a vyskytuje se převážně ve velkoměstech a na 

sídlištích. K těmto dvěma uvedeným skupinám jsou přidávány skupiny pokoutní. 

Vytvářejí je jedinci, které lze dle měřítek majoritní společnosti i stabilních 

delikventních skupin charakterizovat jako neúspěšné. Tito "vyvrženci" se spojují 
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do skupin, kde se navzájem posilují. Vyznačují se užíváním drog, alkoholu, 

drobnými krádežemi, prodejem drog apod. Častým označením je také drogová 

subkultura (srov. Kroftová a Matoušek, 1998: 84-89). 

Zcela specifickými subkulturami jsou i skupiny rasistické, sdružující se 

v různých hnutích, např. skinheads. Od uvedených skupin se liší především svojí 

delší historií a propracovanými ideologiemi. Rozdílnost je i v trestné činnosti. 

Motivem není majetkový zisk či odveta za to, co provedla oběť. Útoky mívají 

vždy rasovou motivaci. 

4.2 vývoj dětské kriminality v České republice 

4.2.1 Vymezení dětské kriminality státem 

Na základě uvedených faktorů se dostáváme k samotné trestné činnosti 

dětí a mládeže. V prvé řadě je potřeba si uvědomit, že ten kdo vymezuje pojem 

dětské kriminality (a kriminality vůbec), je stát ve svém právním systému. 

V úvodu předkládané práce jsem uvedl základní definici pojmu kriminality, v této 

souvislosti je však nutno jít hlouběji, neboť různé státy definují kriminalitu 

různými způsoby. 

Ve většině evropských zemí se věk počátku trestní odpovědnosti pohybuje 

v rozmezí 14-16 let. Jsou však i státy, které tuto hranici mají velmi nízkou, např. 

Velká Británie - 10 let, Severní Irsko - 7 let, Polsko 13 let a podobně. Právní 

úprava poskytuje v těchto případech daleko větší prostor pro rozhodování a 

výchovné působení pomoci široké škály opatření. 

V České republice upravuje zákon č. 218/2003 kriminalitu dětí takto: 

"Podle tohoto zákona se rozumí: 

a) protiprávním činem provinění, trestný čin nebo čin jinak trestný, 

b) mládeži děti mladší patnácti let a mladiství, 

c) dítětem mladším patnácti let ten, kdo v době spáchání činu jinak 

trestného nedovršil patnáctý rok věku, 

d) mladistvý ten, kdo v době spáchání provinění dovršil patnáctý rok a 

nepřekročil osmnáctý rok svého věku," (Zákon č.218/2003 Sb., § 2) 

V předkládané práci, která se snaží pokrýt širší věkové rozpětí, je zkoumána 

skupina v rozmezí 1-18 let. 
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4.2.2 Statistický vývoj 

V posledních letech jsme zahlcováni informacemi o prudkém nárůstu 

kriminální činnosti v oblasti mládeže. Nezastupitelnou roli v tom hrají média. Je 

však zřejmé, že ne vždy jsou tyto informace založeny na skutečných faktech. 

Ke sledování kriminality· nám slouží především statistické údaje. Náhled 

na vývoj konkrétních trestných činů v ČR umožňují především podrobné statistiky 

vypracovávané ministerstvem vnitra. 

Při studiu statistických údajů je nutno mít na paměti, že se jedná o oficiální 

údaje o trestné činnosti, tzn. pachatelé těchto činů jsou nebo byli stíháni orgány 

činnými v trestném řízení. Celkový počet trestných činů spáchaných dětmi a 

mladistvými se odhaduje až na dvojnásobek. 

Statistické vyjádření dětské kriminality je pro stát důležité především pro 

zavádění různých opatření a preventivních programů. V řadě rozvinutých států se 

kriminalita stává masovým sociálním jevem. Centrem se stávají především velká 

města, která vykazují značnou anonymitu a migraci obyvatel. Jak je patrné 

z následujících konkrétních údajů, mezi pachateli téměř všech druhů trestných 

činů je dlouhodobě registrován zvyšující se podíl dětských, mladistvých a 

mladých dospělých pachatelů: 

V letech 1989-1998 bylo celkem zjištěno celkem 3 336 236 trestných činů, 

cožje trojnásobek v porovnání s obdobím 1979-1988. Pro bližší srovnání: v letech 

1979-1988 z celkového počtu trestných činů činily násilné trestné činy 11,11 % a 

majetkové 43,72 %, v období 1989-1998 činily z celkového počtu násilné trestné 

činy pouze 5,94 %, avšak majetkové 76,41 %. 

Zajímavý údaj v této souvislosti je i srovnání trestně stíhaných ve věkové 

skupině do 15 let z let 1990 a 1997, kde byl zjištěn nárůst o 129,6 %. 

U mladistvých je naopak od roku 1994 zaznamenán trend snižování trestné 

činnosti. 

Závažným, až alarmujícím pozorovaným faktorem je nárůst všech 

trestných činů u skupiny pachatelů mladších 15 let, kteří se počtem spáchaných 

trestných činů přibližují skupině mladistvých. Nárůst u této skupiny je především 

v oblasti trestné činnosti majetkové o 28,4 %; u násilné kriminality jde o nárůst až 

0140 %. 

Srovnáme-li roky 1993 a 1998, můžeme vypozorovat tyto zajímavé údaje: 
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Rok 1993: Z objasněných 126442 případů se na trestné činnosti podíleli mladší 

15 let v 8 280 případech a mladiství v 21 074 případech. Celkem se delikventi do 

18 let věku podíleli na trestné činnosti 23,22 %, tj. téměř Y4 z celkového počtu 

spáchaných trestných činů. Bližší náhled ukazuje tato čísla: dětmi do 15 let byla 

např. spáchána 1 vražda, 557 násilných trestných činů, 70 mravnostních trestných 

činů a 7256 majetkových trestných činů; mladiství spáchali 14 vražd, 1 243 

násilných trestných činů, 300 mravnostních trestných činů a 18 037 majetkových 

trestných činů. 

Rok 1998: Z objasněných 185093 případů se na trestné činnosti podíleli mladší 

15 let u 11 999 případů a mladiství u 16 730 případů. Celkem se delikventi do 18 

let věku podíleli na trestné činnosti 15,52 %. Bližší náhled ukazuje tato čísla: 

dětmi do 15 let byly spáchány 2 vraždy, 1 276 násilných trestných činů, 133 

mravnostních trestných činů a 9312 majetkových trestných činů; mladiství 

spáchali 16 vražd, 1 334 násilných trestných činů, 221 mravnostních trestných 

činů a 13 165 majetkových trestních činů (srov. Schelleová a kol., 2004: 16-18). 

Pro konečné statistické srovnání dodávám taktéž výňatek z uvedených dat 

kriminality mládeže za rok 2005, uváděných v tabulkách ministerstvem vnitra. 

Rok 2005: Ze spáchaných 135281 případů se na trestné činnosti podíleli mladší 

15 let v 3086 případech a mladiství v 7 614 případech. Bližší náhled ukazuje tato 

čísla: dětmi do 15 let byla spáchána 1 vražda, 581 násilných trestných činů, 104 

mravnostních trestných činů a 1 786 majetkových trestných činů; mladiství 

spáchali 2 vraždy, 1 149 násilných trestných činů, 190 mravnostních trestných 

činů a 4643 majetkových trestných činů. 

Je zajímavé si povšimnout, že z uvedených hodnot ani tak nevyplývá 

zvláště kritický nárůst trestných činů mezi dětmi a mladistvími v posledních 

letech. Výsledky spíše poukazují na určitou kolísavost a od roku 1998 je 

zaznamenán spíše klesající trend. Samozřejmě je potřeba brát v úvahu i určité 

okolnosti, které tento pokles mohou způsobovat. Jednou z takových okolností je i 

fakt, že v nedávné době došlo ke změně kvalifikace přestupku na trestný čin 

posunem hranice z 3 000 korun na 5 000 korun. Trestný čin se tímto hodnotí až po 

překročení hranice 5000 korun. Do 5 000 hovoříme pouze o přestupku. 

Setkáváme se i s názory, že statistiky nemohou být zcela objektivní 

z důvodu politické manipulace, tzn. statistické výsledky j sou upravovány podle 
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toho, jaký zákon je potřeba schválit. Tvrzení tohoto typu se však jen těžko 

dokládá, proto se dá o této myšlence pouze spekulovat. 

Podstatou této kapitoly by ale nemělo být uspokojení z trendu snižování 

kriminality dětí. Uvedené číselné hodnoty i v posledních letech jsou stále 

důkazem potřeby se touto otázkou zabývat a hledat různé cesty, jak v omezení 

tohoto jevu pokračovat. 

Je dáno, že největší váhu této problematiky přebírá stát, který formou 

zákonů a norem vymezuje nejen, co je kriminalita, ale také v rámci preventivních 

zákroků ukládá různá opatření. Díky těmto opatřením by mělo v nejlepším 

případě docházet k eliminaci a zmírňování kriminálních symptomů. 

"Snahou je pak vytvořit širokou škálu možností, jak reagovat na jejich 

delikvenci a vytvořit tak podmínky pro potřebnou individualizaci řešení 

konkrétních případů. Prioritou je zájem na ochranu mládeže před škodlivými 

vlivy, na vytvoření podmínek pro jejich zdravý sociální a duševní rozvoj, na 

obnově jejich jednáním narušených sociálních vztahů a dosažení toho, aby 

v budoucnu bylo co nejvíce omezeno páchání protiprávních činů." (Schelleová a 

kol., 2004: 59-60) 

Nakolik jsou tato opatření účinná, je předmětem neustálých politických i 

odborných diskusí. Následující kapitola dokládá, jak jsou tato opatření 

v současném právním systému upravena. 

4.3 Opatření ukládaná státem 

V rámci zajištění nápravy právní systém zcela přirozeně rozlišuje mezi 

skupinou mladistvých a dětmi mladšími patnácti let. V obou případech dochází 

k rozdílným opatřením, a to už jen proto, že dítě mladší patnácti let není trestně 

odpovědné. Soud pouze může určit dle zákona potřebná opatření k jeho nápravě. 

Zatímco trestní kodexy pro dospělé jsou zaměřeny do minulosti směrem ke 

spáchanému trestnému činu, základní filozofií trestního práva mládeže, a tedy i 

následných opatření předcházejících recidivitě, je především orientace do 

budoucnosti. Proto ani sociální reakce na provinění se neoznačuje jako trest, ale 

opatření, kde hlavní obsah spočívá v působení na dosud nenapravitelného 

dospívajícího jedince. "Opatření jsou podle zákona: výchovná opatření, ochranná 

opatření a trestní opatření." (Schelleová a kol., 2004: 60) 
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4.3.1 Mladiství 

"Účelem opatření vůči mladistvým ve smyslu ustanovení zákona je 

především: 

1. vytvoření podmínek pro sociální a duševní rozvoj mladistvého se zřetelem 

kjím dosaženému stupni rozumového a mravního vývoje, osobním 

vlastnostem, k rodinné výchově a k prostředí mladistvého, z něhož 

pochází, 

2. jeho ochrana pře škodlivými vlivy a 

3. předcházení dalšímu páchání provinění." (Zákon č.218/2003 Sb., § 9) 

S ohledem na zaměření této práce se v této podkapitole zaměřím pouze na 

opatření výchovná a ochranná. 

Mladistvému lze uložit tato nápravná výchovná opatření: dohled, 

probačního úředníka, probační program, výchovné povinnosti, výchovná omezení 

a napomenutí s výstrahou. Výchovná opatření jsou ukládána soudem místo 

opatření trestných. Lze je také samozřejmě ukládat i vedle trestních opatření. 

Dle § 16 zákona č.21812003 je dohledem probačního úředníka 

rozuměno pravidelné sledování a chování mladistvého v jeho rodině a způsobu 

výchovy rodičů na něj. Dále je to kontrola dodržování probačního programu a 

výchovných povinností a omezení uložených mladistvému soudem. 

Výkon tohoto dohledu zajišťuje Probační a mediační služba, jejímž 

hlavním cílem je snížit rizika dalšího páchání trestné činnosti. Dalšími cíli je i 

začleňování odsouzených zpět do společnosti na základě odborného vedení. 

Probační úředník vypracovává s mladistvým individuální program. Snaží se jej 

přizpůsobit jeho individuálním zvláštnostem a schopnostem. Součástí programu je 

samozřejmě i následná kontrola dodržování tohoto programu, případně dalších 

výchovných pokynů uložených soudem. O případném neplnění a porušování 

podmínek informuje předsedu senátu. 

Uložením probačního programu rozumí § 17 zákona č. 218/2003 

zejména program sociálního výcviku, psychologické poradenství, terapeutický 

program, vzdělávací, doškolovací, rekvalifikační nebo jakýkoliv jiný vhodný 

program k rozvíjení sociálních dovedností a osobnosti mladistvého. Smyslem 

tohoto programu je především působení na mladistvého, aby se vyvaroval 
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jakéhokoliv střetu se zákonem a také aby případně dokázal odčinit provedenou 

škodu. 

Program projednává akreditační komise schválená ministrem spravedlnosti 

a mladiství jej plní pod dohledem probačního úředníka. 

Výchovnou povinnost rozvádí dále § 18, dle něhož může státní zástupce 

mladistvému uložit, aby bydlel s rodičem nebo jiným dospělým odpovědným za 

jeho výchovu, vymezit jednorázové nebo splátkové zaplacení peněžní pomoci 

obětem trestné činnosti, vykonání bezplatné prospěšné činnosti, usilování o 

vyrovnání se s poškozeným, případně také ukládá podrobit se léčení, je-li jeho 

trestná činnost páchána v důsledku návykových látek a drog. Dále může uložit 

podrobení se vhodnému program sociálního výcviku, psychologickému 

poradenství, terapeutickému programu, vzdělávacímu, doškolovacímu, 

rekvalifikačnímu nebo jinému vhodnému programu. 

Výchovným omezením ve smyslu § 19 lze mladistvému zakázat 

navštěvování některých akcí, zařízení nebo jiných pro něj nevhodných prostředí, 

dále mu lze zakázat tyto činnosti: stýkat se s určitými osobami, zdržovat se na 

určitém místě, přechovávat předměty sloužící k trestné činnosti, užívat návykové 

látky, účastnit se hazardních her, sázek a hraní na výherních automatech. 

Napomenutí s výstrahou dle § 20 se omezuje pouze na vytknutí soudu 

o protiprávnosti činů mladistvého a upozorní ho na konkrétní důsledky, které by 

hrozily, kdyby dál páchal trestnou činnost. Současně s výstrahou může soud 

přenechat postižení mladistvého jeho zákonnému zástupci, škole nebo 

výchovnému ústavu. 

Všechna tato výchovná opatření může soud mladistvému ukládat pouze 

zjeho souhlasem. Kdykoliv v průběhu řízení má také mladistvý právo tento svůj 

souhlas odvolat. Jak uvádí literatura (Schelleová a kol., 2004: 65), souhlas je 

nutný zejména z důvodu presumpce neviny. 

Kromě trestních opatření, která se věnují již konkrétním ukládáním 

trestům, jsou zde ještě tzv. opatření ochranná, vymezená § 22. Opatření řeší 

zejména ochrannou výchovu, která se ukládá tehdy není-li o výchovu dítěte 

náležitě postaráno v jeho vlastní rodině. Je-li výchova mladistvého zanedbána 

nebo mu prostředí, v němž žije, neposkytuje záruku náležité výchovy. Tato 

ochranná výchova se poskytuje, dokud to vyžaduje její účel. Maximálně je možno 

tuto ochrannou výchovu prodloužit do devatenáctého roku věku. 
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4.3.2 Děti mladší patnácti let 

V případě dětí mladších patnácti let postupuje soud podle zvláštních 

právních předpisů. Děti mladší patnácti let nejsou totiž trestně odpovědné, a nelze 

tak s nimi vést trestní řízení. Soudy postupují podle občanského soudního řádu. 

Jde o tzv. řízení nesporné, což znamená, že cílem není řešení sporu. Hlavním 

motivem je především potřeba včas reagovat na delikventní projevy dětí a vytvořit 

podmínky pro dokončení řádné výchovy tak, aby se předcházelo trestné činnosti 

v budoucnu. 

"Dítěti mladšímu patnácti let, které se dopustilo činu jinak trestného může 

soud pro mládež uložit, a to zpravidla na základě výsledků předchozího 

pedagogicko-psychologického vyšetření, tato opatření: 

a) dohled probačního pracovníka, 

b) zařazení do terapeutického nebo jiného vhodného výchovného programu 

ve středisku výchovné péče, 

c) ochrannou výchovu." (Shelleová a kol., 2004: 99) 

4.4 Peče o delikventní děti s poruchami chování 

Kromě zákonných opatření zabývajících se kriminální činností mládeže je 

důležitý i další krok. Tímto krokem je především péče o děti páchající trestnou 

činnost s návazností na poruchy chování a také péče o děti s předpoklady pro 

delikventní chování. V tomto případě se jedná především o děti vyrůstající mimo 

klasickou rodinnou péči a děti s fyzickým či psychickým handicapem. 

Do určité meze nám mohou být nápomocné různé preventivní programy 

zabývající se delikventní mládeži. Zejména různé organizace a občanská sdružení 

jsou jednou z hlavních forem pomoci v této problematice. V ČR existuje těchto 

programů hned několik. Mezi ty nejznámější patří především program Pět P nebo 

sdružení LATA. 

Program Pět P je určen dětem od 6 do 15 let z málo stimulujícího 

rodinného prostředí, dětem s menším sociálním, psychosociálním či zdravotním 

handicapem. Program navazuje na obdobnou formu Big Brother/Big Sister, který 

byl již spuštěn v USA a v dalších zemích. Cílem programu je především pomocí 

individuálního přístupu působit na potencionálně ohrožené děti, jejichž život je 

narušen nějakým sociálním, psychosociálním či zdravotním handicapem. 

Konkrétně se jedná o děti hyperaktivní, těžko zvladatelné, dětí ze špatných 
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sociálních podmínek. Další kategorií jsou i děti, které jsou obětí rasové 

nesnášenlivosti, děti nekomunikativní, těžko motivovatelné a děti z rodin, v nichž 

se vyskytují problémy, které mají na děti negativní dopad, např. nedostatek času 

rodičů. Program je postaven především na činnosti školených dobrovolníků, tzv. 

"kamarádů", kteří jsou ochotni se s těmito dětmi scházet na 2-3 hodiny týdně a 

vytvářet pro ně individuální program. Mohou sportovat, chodit na výstavy, do 

kina, na výlety, učit se spolu apod. Záleží jen na nich, co bude náplní jejich 

setkávání. Pět P také realizuje společné pobytové akce, jako různé besídky, 

víkendové akce a tábory. Sám jsem měl možnost se účastnit jako pozorovatel 

jedné z těchto pobytových akcí. Dětem je zde věnována maximální pozornost 

v rámci bohatých, zajímavých aktivit. Děti se mohou formou různých her nejen 

dokonale "vyřádit", ale jsou schopny na základě odborného vedení osvojovat si i 

určité nové schopnosti a předev,ším se zdokonalovat v komunikaci mezi svými 

vrstevníky. Takto plnohodnotné aktivní vyplňováni volného času děti odvádí od 

jakýchkoliv pokusů páchat trestnou činnost. 

Základním poznatkem by se tak měla stát podpora různých dětských 

sdružení, které i zdravému dítěti mohou prospět v jeho rozvoji a vyplní jeho volný 

čas. Do budoucna je potřeba se dále zasazovat o tyto programy a hledat podporu 

nejen u státu, ale také ve společnosti samotné. Jedná se bezpochyby o jedno ze 

základních preventivních opatření, kterým lze předcházet delikventnímu chování 

dítěte. 

Obdobný projekt přináší i občanské sdružení LATA, které je založeno na 

obdobných principech. Tento program je především unikátní tím, že mladí 

dobrovolníci, zejména studenti, se dostávají do kontaktu s věkově jim podobnou 

rizikovou mládeží, se kterou společně vytvářejí dvojice. Autorita dobrovolníka se 

tak může stát pro mladistvého přijatelnější než autorita dospělého odborníka. Od 

Pěti P se tento program liší především věkovým zaměřením. Zatímco Pět P je 

určeno spíše dětem do patnácti. let, LATA se zaměřuje na děti 

starší. Spoluzakladatelem tohoto sdružení je Doc. Oldřich Matoušek. Vycházel 

z myšlenky, že "nejlepší autoritou pro mladého člověka je jiná mladá osoba". 

(srov. www.lata.cz). Zvláště pro problémovou mládež může být z různých důvodů 

dospělá osoba těžko přijatelná. 
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4.4.1 Ústavní péče 

Pokud se chování dítěte vymyká kontrole, doporučuje se ústavní léčba. 

Porucha chování dospívá do stádia nezvladatelnosti a pro dítě je potřeba najít 

adekvátní pomoc. V této situaci často neselhává jenom dítě, ale i rodinné zázemí, 

které dítě dále nezvládá nebo ani zvládat nechce. Největší procento dětí ocitajících 

se v ústavní a léčebné péči pochází z narušených či nefungujících nebo u nich 

rodina zcela chybí. Jedná se především o dětí z dětských domovů a jiných ústavů. 

Riziko poruch u této skupiny dětí je asi nejčastějším jevem. 

Smyslem všech ústavů bylo již od počátku vytvářet umělý domova 

ochranu těm, kteří v něm přebývají. Před rokem 1989 bylo pro Českou republiku 

typické spíše ústavy uzavírat před vnějším světem - klient tak měl být údajně lépe 

chráněn. Do vnějšího světa tak byla paradoxně počítána i rodina. 

V dnešní době je zde spíše snaha o maximální otevřenost navenek. Možnost 

rodinných příslušníků vstupovat dnes do ústavní péče je přínosná zvláště u 

malých pacientů. Má postižená kamarádka Alenka (27) trpící od narození nemocí 

ochabování svalů ve svém vyprávění vzpomíná: "Ve dvou letech když jsem 

neprojevovala žádné velké známky pohybu, u mě doktoři zjistili poruchu 

ochabování svalů. Protože toto zjištění přišlo dosti pozdě, byla pro mě jakákoliv 

dostupná léčba nedostačující. Jakožto dítě narozené v době komunismu jsem byla 

pod záminkou rehabilitace násilně vytržena z náruče svých rodičů a přesunuta do 

ústavu, kde jsem v osamocení a odtržení od rodičů prožila skoro celý rok. Dodnes 

je ve mně tento zážitek hluboce zakořeněn a jen těžce se s ním vyrovnávám." 

Tímto příkladem jsem se pokusil demonstrovat potřebu integrovat rodinu 

do léčebného procesu. Bohužel pro problémové děti má tato integrace jen malý 

význam. Většina psychicky narušených dětí odkládaných do ústavní péče pochází 

z poškozených rodin, které o ně projevují minimální zájem. 

Podle Matouška (1995: 22) lze hlavní funkce dnešní aplikované ústavní 

léčby shrnout do tří základních bodů: 

1. Podpora a péče. Tato funkce je v popředí v zařízeních poskytujících 

náhradu za nefunkční nebo chybějící rodinu (kojenecké ústavy, dětské domovy), 

v ústavech pro svobodné matky s dětmi, ústavech pro· mentálně nebo fyzicky 

hendikepované lidi, v domovech pro bezdomovce, v domovech důchodců, 

v utečeneckých táborech, v nově zaváděných ošetřovatelských ústavech apod. Ve 
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všech takových zařízeních je poskytováno chybějící zázemí či péče, bez nichž se 

klient nemůže obejít. 

2. Léčba, výchova a resocializace. Tato funkce je v popředí 

v nemocnicích, léčebných a rehabilitačních ústavech; v zařízeních pro rizikovou 

mládež, v zařízeních pro propuštěné vězně atp. Společným jmenovatelem je úsilí 

o změnu stavu; předpokládá se, že klient opustí ústav v jiném stavu, než v jakém 

do něj přišel. 

3. Omezení, vyloučení a represe. Tato funkce je v popředí zejména ve 

věznicích, v psychiatrických zařízeních s nedobrovolnými pobyty, ve sběrných 

táborech pro uprchlíky apod. Kdyby tato zařízení neexistovala, společnost by byla 

ohrožena kriminálními osobami, lidmi trpícími akutní psychózou, neznámými 

cizinci.9 

Pro předkládanou práci je relevantní zvláště druhý bod. Očekávání změny 

v chování je hlavním záměrem péče o tyto děti. Výchovné a léčebné metody se 

tak stávají základem ústavní léčby jak pro děti, tak mladistvé. Každá skupina 

vyžaduje specifický přístup a tedy i uplatnění různých forem ústavní péče. 

Na mladistvé, jejichž chování je vnímáno jako společensky velmi 

nebezpečné, je aplikována ústavní péče v několika typech ústavů. Jsou to 

především diagnostické ústavy pro mládež, výchovné ústavy pro mládež a vězení 

pro mládež. V těchto zařízeních se nejčastěji ocitají mladí lidé se zkušenostmi 

zjiných ústavů. Největší procento těchto děti prošlo jak kojeneckými ústavy, tak 

dětskými domovy. Tato provázanost je dána i tím, že děti z prostředí ústavů ani 

nedokáží přijmout jinou formu života. Cíleně tuto péči vyhledávají, a to i za cenu 

přestoupení uznávaných norem chování. Důsledek takovýchto dlouhodobých 

pobytů v ústavní péči se označuje termínem hospitalismus. Matoušek (1995: 107) 

jej definuje jako "stav dobré adaptace na umělé ústavní podmínky doprovázený 

snižující se schopností adaptace na neústavní "civilní" život". Ústavní péče 

zabezpečuje veškeré podmínky nutné k životu a klient tak nemusí mít žádnou 

starost o jídlo, finance, praní, střechu nad hlavou, organizaci programu a práci. Je 

samozřejmě snazší využívat takovéhoto komfortu, než být odkázán sám na sebe 

ve vnějším světě. 

9 Literatura se dále zmiňuje i o funkci rekreační, ta však není předmětem této práce. 
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Další nevýhodou ústavní péče je i její organizace, kdy se zde setkávají 

převážně lidé stejného pohlaví a věku. Navíc jsou si tito lidé podobní i svými 

osobnostními charakteristikami. U problémových dětí se jedná například o 

výbušnost, pocit nadřazenosti a špatnou komunikaci s vrstevníky. Tyto 

homogenní kolektivy tak jen těžce povedou ke korigování individuálního chování, 

spíše se budou jejich problémy násobit. Nepřítomnost druhého pohlaví má také 

svůj negativní význam, a to především u mladistvých. "Psychologický výzkum 

přesvědčivě ukázal, že po rozvinutí přiměřené mužské, resp. ženské role jsou 

klíčové dvě zkušenosti: zkušenost rodičovského pečování a zkušenost flirtování a 

experimentování v pubertálním období" (Matoušek, 1995: 107). 

Mezi další rizika ústavní péče patří i tzv. ponorková nemoc. Vede ke 

zvýšené agresi, způsobuje pokles otevřenosti a vstřícnosti a mnohdy je příčinou, 

proč se zvyšuje význam osobního teritoria. 

Rizikem všech uzavřených institucí je i problém šikany, ať už mezi klienty 

navzájem nebo ze strany pečovatelů. Se šikanou se v ústavní péči můžeme setkat 

zejména ve věznicích a nápravných ústavech pro mládež, kde je i větší tendence 

vytvářet určité subkultury. Ze strany personálu může docházet k napomáhání, 

např. přehlížením očividných signálů šikany nebo vědomým či nevědomým 

označením jedince jako slabého, tzn. potenciální oběť šikany. Nápomocný může 

personál i tím, že agresivně na šikanu reaguje, a tím ji ospravedlňuje jako 

prostředek pro vyřizování účtů. 

Jedním z nejnebezpečněj ších rizik je ztráta soukromí. Děti v ústavech jsou 

nuceny bydlet ve vícečlenných skupinách v malých prostorách, a jejich soukromí 

je tak minimální. Ztráta soukromí se vyznačuje i nucenému přizpůsobení se 

ústavnímu režimu, kdy se dítě musí podřizovat potřebám kolektivním, nikoliv 

svým vlastním. 

Díky všem těmto nepříznivým vlivům se může ústavní pobyt dítěte stát 

vážným psychickým traumatem. Naštěstí jsou tato rizika obecně známa a 

uznávána. Západní země se snaží na tuto skutečnost reagovat již delší dobu 

změnou legislativy a vytvářet tak prostor pro alternativní způsoby zacházení 

s delikventy. Vznikající ústavy začínají prosazovat různé zájmové programy jako 

jsou opravy lodí s následným cestováním na nich, zemědělský ranč s chovem koní 

apod. Také v České republice se začínají zavádět podobné programy, zejména 

neústavní formy v podobě probace, veřejně prospěšných prací atd. 
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Základním problémem ústavní péče zůstává individuální přístup ke 

klientům. Při velkém množství pacientů a omezeném počtu specialistů je to velmi 

obtížný úkol. "Každý klient je jiný, každý žije v jiném vnitřním světě, každý se po 

pobytu v ústavu vrací do jiného osobního světa, každý dochází k žádoucímu 

výsledku péče (léčby) jinou cestou" (Matoušek, 1995: 114). Individuální přístup 

k pacientům se v dnešní praxi jeví jako z cela bezpodmínečný. Ústavní péče 

v tomto smyslu bude strádat do té doby, pokud nedokáže rozšířit své služby a 

motivovat více specialistů pro tuto práci. Velká váha tohoto problému spočívá na 

státu a jeho legislativní pružnosti, což je však již problematika nad rámec této 

práce. 

4.4.2 Rodinná péče 

Jedním z nejlepších alternativ k ústavní péči je péče rodinná, a to formou 

adopce nebo pěstounské péče. V případě problémových dětí se však jedná o velmi 

málo pravděpodobnou alternativu. K snižování této pravděpodobnosti nepřispívá 

jenom nevůle potenciálních rodičů, kteří si vybírají převážně děti méně 

problémové. Často se lze setkat s případy, kdy je pro náhradní rodinnou péči jen 

málo dětí volných z důvodu jejich vázanosti na původní rodiny. Navíc některé 

z nich nejsou k adopci ani pěstounské péči vhodné právě z důvodu jejich obtížné 

zvladatelnosti. Největší vliv je ovšem opět v rukou státu. Dojde-li ke zjištění, že 

by dítě potřebovalo využít tuto alternativu, je potřeba jednat ihned. V současné 

legislativní situaci se ovšem jedná spíše o dlouhodobou záležitost, a dítě tak často 

zůstane v ústavu, i když je k dispozici mnoho náhradních rodin, které by si dítě 

rády vzaly do své péče. Najde-li však v sobě potencionální pěstoun nebo 

adoptivní rodič dostatek trpělivosti, pak může mít úspěch a dítě do péče získat. 

Právní systém České republiky podporuje několik základních forem 

rodinné péče. Prvním typem je osvojení. "Při osvojení přijímají manželé či 

jednotlivci za vlastní opuštěné dítě a mají k němu stejná práva i povinnosti, jako 

by byli rodiči" (Matějček a kol., 2002: 14). Zároveň také zanikají práva dítěte 

kjeho původní rodině. Právně zakotveno je osvojení v zákoně č. 94/1963 Sb., o 

rodině, a to jako osvojení zrušitelné, tj. osvojení 1. stupně, a osvojení nezrušitelné, 

tj. osvojení 2. stupně. Osvojením vzniká mezi osvojencem a osvojitelem takový 

vztah, jako by se jednalo o pokrevní vztah mezi dítětem a rodiči, a to bez rozdílu, 

zda se jedná o první nebo druhý stupeň osvojení. Tím také rodiče přebírají veškerá 
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práva a povinnosti, které je vážou k dítěti, tj. péče o zdraví dítěte, jeho citový a 

rozumový vývoj, zastupování dítěte i správa jeho jmění. O osvojení dítěte 

rozhoduje soud. Před rozhodnutím musí uplynout doba tří měsíců a v této době o 

dítě na vlastní náklady pečuje zájemce. Toto období se nazývá předadopční péče. 

Osvojit lze pouze dítě nezletilé a mezi osvojitelem a osvojencem musí být 

přiměřený věkový rozdíl. Pro nezrušitelé období se stanovuje věková hranice 

jednoho roku dítěte. Nezrušitelné osvojení nelze zrušit, je tedy trvalé a nelze jej 

měnit. Nezrušitelné osvojení se vyznačuje také přepisem původního rodiče 

v matrice osvojovaným rodičem; k téže změně dochází i v rodném listě. Největší 

šanci na osvojení mají především manželské dvojice, i když zákon nevylučuje 

adopci ani u rodin, které již mají své děti, ani u jednotlivých osob. Výjimkou také 

není osvojení dětí do ciziny, tzv. mezinárodní osvojení. Takovéto řešení nastává 

v případě, že se nedaří pro dítě najít náhradní rodinu v zemi původu. Toto 

osvojení řeší ,,[ ... ] Úmluva o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním 

osvojení, kterou vypracovala a přijala Haagská konference mezinárodního práva 

soukromého, [ ... ] V České republice vstoupila v platnost 1. 6. 2000 a spolu se 

zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, umožňuje osvojení dětí 

do ciziny a z ciziny" (Matějček a kol., 2002: 15). 

Pro osvojení jsou nejvhodnější děti, u kterých se předpokládá méně 

problémový psychosociální vývoj. Vhodné jsou také děti ještě v raném věku a 

děti, u nichž byl vyřešen právní vztah s původní rodinou. 

Druhým typem je pěstounská péče, která je upravena zákonem č. 94/1963 

Sb., o rodině, dále také zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí 

ve smyslu ustanovení a zprostředkování pěstounské péče, a nakonec zákonem č. 

117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, který upravuje dávky, nemocenské a 

důchodovému pojištění. Péče vzniká rozhodnutím soudu, který může ze 

závažných důvodů rozhodnout o jejím zrušení. Pěstounská péče na rozdíl od 

osvojení zaniká dosažením 18 roku dítěte. Jedná se o státem garantovanou a 

kontrolovanou formu náhradní rodinné péče. Zajišťuje tak dostatečné hmotné 

zabezpečení dítěti a rodině, která se jej ujala. Dítě může být svěřeno jak fyzické 

osobě, tak manželům; rozhodujícím se stává zájem dítěte. Právem pěstounů je 

zastupovat dítě v běžných věcech v mimořádných záležitostech (např. vyřízení 

pasu) musí žádat o povolení zákonného zástupce dítěte. Příjmení dítěti zůstává po 

vlastních rodičích, později je možno žádat na matrice o změnu. V praxi se lze 
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setkat s dvěma typy pěstounské péče. "Individuální pěstounská péče probíhá 

v běžném rodinném prostředí, tj. s pěstounkou a pěstounem, kteří většinou mají 

své vlastní děti nebo již děti vychovali. Skupinová pěstounská péče se děje v 

zařízeních pěstounské péče, což jsou velké pěstounské rodiny, někdy i s vlastními 

dětmi pěstounů a dalšími třeba 4-6 i více dětmi přijatými" (Matějček a kol., 2002: 

16). Asi největším problémem pěstounské péče se stává otázka, jak zajistit 

budoucnost dítěti po 18 roce. 

Děti vhodné k zařazení do péče pěstounské j sou především děti opuštěné a 

děti vyžadující trvalou péči. Jde především o děti s různými zdravotními 

problémy, psychomotorickými problémy, psychickými problémy, delikventními 

problémy, děti starší a například i skupiny sourozenců. Vhodná a účelná je pro 

děti, u kterých k osvojení brání právní překážky. 

V této oblasti je rovněž možné se setkat s pojmem poručenství. Soud 

ustanovuje poručníka zejména v případě úmrtí rodičů nebo jsou-li rodiče zbaveni 

rodičovské odpovědnosti. Poručník je pouze zákonným zástupcem, který může 

vychovávat dítě, zastupovat a spravovat jeho majetek. Poručník je pod přísným 

dohledem soudu, kterému je nucen podávat zpravidla roční zprávu. Jakékoliv 

důležité rozhodnutí ve věcech dítěte také musí schválit soud. Dalším často 

užívaným pojmem Je opatrovnictví. Opatrovník vykonává pouze některá 

rodičovská práva stanovena soudem, není však zákonným zástupcem. 

V souvislosti s problematikou osvojení je nutno mít na paměti rozdíly 

mezi dětmi. U malých děti nelze tušit jejich genetické dispozice a u dětí starších 

není jistota zvladatelnosti jejich výchovy či zdravotního stavu. S tím vším musí 

rodina, před krokem osvojení nebo pěstounské péče, počítat. Základ by měly 

tvořit především informace o dítěti: jeho zdravotní a psychický stav, jeho sociální 

původ, informace o zařízení, ze kterého přichází, apod. Nejčastěji děti přicházejí 

do rodin z porodnic, kojeneckých ústavů, dětských domovů, diagnostických 

ústavů a jiných zařízenÍ. Budoucí pečovatelé musí být obeznámeni se všemi 

riziky, která osvojení či pěstounská péče může přinést, a dokázat na ně patřičně 

reagovat. Důvody přijetí by měly vycházet zjasné osobní motivace a vnitřního 

přesvědčení. V neposlední řadě je důležitá i ochota podřídit vše tomu, aby dítě 

mělo zajištěno vše potřebné pro svůj zdravý fyzický i duševní vývoj. 

Duševní potřeby jsou základním vývojovým faktorem, o který je u dětí 

potřeba zvlášť pečovat. Rozlišujeme 5 základních duševních potřeb dítěte. V prvé 
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řadě jde o potřebu náležitého přísunu podnětů zvenčí. Je potřeba, aby bylo dítě 

dostatečně "zásobováno" vnějšími podněty, které dostatečně aktivují jeho nervový 

systém. Druhým bodem je potřeba "smysluplného světa". "Aby se totiž 

z podnětů staly poznatky a zkušenosti, musí být v podnětech nějaký řád a smysl" 

(Matějček, 1994: 25). U dětí je toto podporováno povzbuzováním ze strany 

rodičů. Dítě se tak učí nejen pro radost rodičů, ale rovněž své vlastní. Třetí v řadě 

je důležitá potřeba jistoty. Naplnění této jistoty dochází především v citových 

vztazích k lidem, kteří k dítěti patří. Chybí-li tato jistota, pak dochází k úzkosti 

nedovolující dítěti prozkoumávat okolní svět. Další potřebou je potřeba vlastní 

společenské hodnoty, potřeba uznání a oceňování. "Vědomí této hodnoty bývá 

označováno jako identita, čili vědomí vlastního já, neboli sebe-vědomí" 

(Matějček, 1994: 26). Poslední potřebou je potřeba tzv. otevřené budoucnosti, 

neboli životní perspektivy. Typické pro děti pohybující se v ústavní péči je, že se 

nemají často na co těšit. Žiji pouze v přítomném čase. Čas budoucí a minulý je 

v podstatě míj í. 

Dokáží-li náhradní rodiče (v adoptivní nebo pěstounské péči) rozpoznat 

tyto potřeby, pak z toho mohou těžit i oni, tzn. uspokojením svých vlastních 

duševních potřeb. Je zřejmé, že v procesu výchovy mohou nastat různé problémy. 

Zvlášť u dětí problémových, které vykazují poruchy chování, se mohou 

vyskytnout různé komplikace a výchova se i přes všechny vědecké poznatky 

nemusí dařit. 

Již na teoretické rovině je patrný rozdíl mezi ústavní péčí a rodinnou péčí. 

Aby tato teorie mohla být přesvědčivěji potvrzena, je potřeba se na obě tyto 

možností péče podívat ještě podrobněji. V následujícím oddílu se pokusím obojí 

péči porovnat z praktického hlediska, a to na základě vlastního výzkumu v obou 

těchto prostředích. 
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5 Praktická část: analytické srovnání 

V únoru a březnu roku 2006 jsem měl možnost strávit několik dní mezi 

dětmi v ústavní péči psychiatrické léčebny Opařany a dětmi vychovávaných 

v rámci pěstounské péče rodinou Krauseových v osadě Spálenka. Získané 

poznatky jsou založeny mém pozorování obou prostředí, dále pak na rozhovorech 

a celkové interakci s dětmi a jejich opatrovníky. 

Většina dětí srovnávaných skupin patří do kategorie zkoumané v této 

práci. Jedná se především o dětí trpícími poruchami chování či jinými atypickými 

poruchami, jejichž důsledky mohou mít (a mnohdy mají) delikventní až 

kriminální podobu. 

5.1 Popis srovnávaných prostředí 

Pro zhodnocení kvality ústavní péče jsem měl možnost navštívit dětskou 

psychiatrickou léčebnu Opařany. Léčebna je charakterizována jako odborný 

léčebný ústav pro děti a mladistvé se specializovanou péčí v oboru dětské a 

dorostové psychiatrie. Převážně se jedná o děti nějak psychicky narušené či jinak 

nezvladatelné. Ústav nabízí strukturovanou a komplexní péči jak pro akutní stavy, 

tak i pro stavy vyžadující dlouhodobější hospitalizaci. Léčebna přijímá děti na 

doporučení dětského psychiatra, dětského lékaře, psychologa, dále překladem z 

lůžkových zařízení (klinik, nemocnic, léčeben) a ve výjimečných případech 

přijímá bez doporučení odborníka na přání rodiny. Léčba je hrazena ze 

zdravotního pojištění. Léčebna je příspěvkovou organizací a jejím zřizovatelem je 

Ministerstvo zdravotnictví České republiky. 

Léčebna je považována za největší psychiatrickou léčebnu v České 

republice. Je součástí historické části obce Opařany v okrese Tábor. Původně byla 

část komplexu využívána jako tvrz s pivovarem. Od roku 1268 se zde vystřídalo 

několik majitelů. V roce 1889 byl objekt léčebny Opařany prodán Zemskému 

výboru a určen k psychiatrické péči pro dospělé. V roce 1924 bylo v zájmu státu 

vybudováno první zařízení pro děti s psychickými poruchami po vzoru zařízení 

pro dospělé. Tato myšlenka s mírnými obměnami a inovacemi zde zůstává 

dodnes. Areál se dnes využívá také pro rehabilitační a resocializační programy. 

Od roku 1997 se ustálil počet lůžek na 200. Areál tvoří několik starších i 

moderních budov včetně školy a součástí je také rozsáhlý park s několika hřišti, 
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pingpongovými stoly, lezeckou stěnou a bazénem. Dalším využívaným objektem 

je blízká farma se zvířaty, která slouží také jako součást terapeutických programů. 

Většina komplexu včetně interiéru působí docela moderně, jediným rušivým 

elementem se tak stávají mříže v každém okně, které budí spíše dojem vězení. 

V tomto komplexu, konkrétně na 2. oddělení určeném pro chlapce ve věku 

12-15 let trpících poruchami chování, jsem měl možnost strávit omezenou dobu. 

Pokud jde o chovance, většinou se jednalo o nezvladatelné děti zjiných 

výchovných ústavů, pěstounských rodin nebo i původních rodin. Nejvíce dětí zde 

spadá do prvních dvou jmenovaných skupin. Děti vykazují delikventní chování, 

jako jsou krádeže, lhaní, zvýšená agrese, sociální nepřizpůsobivost apod. Jedinou 

možností se pro ně stává psychiatrická léčebna 

Srovnávacím protipólem této analýzy se stává prostředí pěstounské péče. 

Rodinu Krauseových je možno považovat za profesionální pěstounskou rodinu 

zvládající dnes již přes 12 let, deset fyzicky i mentálně postižených opuštěných 

cizích dětí. Manželé Krauseovi spolu žijí již 35 let. Vychovali své čtyři vlastní 

děti, které mají dohromady sedm dětí. V současné době všichni společně realizují 

pěstounský projekt "osada Spálenka" pod vlastním občanským sdružením Český 

sirotek. Celá rodina vychází z křesťanství a hlásí se k denominaci Církve 

adventistů sedmého dne. Hlavním mottem rodiny je Komenského výrok: "Dítka 

jsou nejdražší BOŽÍ DAR a klenot hodný nejpilnějšího opatrování." 

Rodina Krauseových z počátku vychovává většinu dětí na svém původním 

domečku v Jabloňanech. Po nějakém čase si začíná uvědomovat nereálnost tohoto 

prostoru i pro budoucnost. V určitou chvíli obývá celá rodina v počtu 22 lidí 

pouze 90 m2
• Po neúspěšných pokusech nalézt větší prostor k bydlení je Daniela 

Krauseová dokonce rozhodnuta děti po 18 roku věku "vzít za límec, strčit za 

dveře aby se o sebe starali sami", jak doslova uvádí v rozhovoru. Byla v té době 

velký skeptik. Poté, co pan Krause zjistil, že je možné využívat objekty patřící 

armádě České republiky, kontaktují Vojenskou správu. Ta byla k rodině velice 

vstřícná a za čtrnáct dnů po sepsáni žádosti jsou Krauseovi pozváni do Prahy, kde 

jim jsou nabídnuty tři objekty. Z této nabídky si vybírají objekt Spálenka. Pro 

zkvalitnění jednání s úřady také zakládají občanské sdružení Český sirotek. Po 

roce čekání objekt Spálenka získávají do svého vlastnictví. 

Celý objekt se rozkládá na kopci Spálenka u obce Ratiboře v okrese Tábor. 

Původně celý objekt sloužil k vojenským účelům jako stanice radiolokátorů. 
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Rodina tento objekt začínává pomalu přebudovávat. Cílem je vystavět atypickou 

osadu pomocí takzvaných dřevěných domků. Osada má svým pojetím ukázat 

možnost levného, estetického a ekologického provozu domácnosti, a tím také 

současně vytvořit model pro rodiny, pěstounské rodiny a dětské domovy snažící 

se uvést své děti do života. Další souběžnou snahou je vytvořit z tohoto místa 

atraktivní oblast určenou především k agroturistice. Prvořadým cílem plánu 

ovšem zůstává vybudování opravdového domova pro přijaté děti, které by zde 

mohly dále žít a pracovat jak v dílnách a zemědělství, tak v agroturistice, a to i 

navzdory svým postižením. 

V současné době se již rodině Krauseových daří rekonstruovat hlavní 

obytnou budovu. Celá budova by se tak časem měla přeměnit na dřevěnou stavbu. 

Součástí domácnosti je i minifarma zvířat obsahující několik koz, ovcí a kusů 

drůbeže. Zvířata rodina využívá zejména jako zdroj některých druhů potravin. 

Dále je v areálu možné nalézt několik dílen: zámečnickou, truhlářskou a 

obuvnickou. Všechny dílny by měly časem najít plné vyžití, zejména pro výrobu 

vlastních výrobků děti, sloužících zároveň jako zdroj finančních prostředků. 

Celý projekt je zatím na počátku, přesto je zde již vidět mnoho odvedené 

práce, na které se s radostí podílí i samotné děti. Společnou vizí je budování 

vlastního domova. 

5.2 Motivace pro práci s dětmi 

Jednou ze základních oblastí, kterou lze použít pro srovnání, je samotná 

motivace pro práci s dětmi vychovatelů v ústavní a pěstounské péči. 

V této kapitole i v kapitolách následujících budu vycházet především 

z rozhovorů s pěstouny a vychovateli. Na začátek bych rád upozornil na důležitou 

skutečnost. Pro nedostatek času a zaneprázdněnosti vychovatelů a pracovníků 

ústavu se mi nepodařilo získat stejné množství informací jako za stejnou dobu 

strávenou v rodině Krauseových. 

Příprava k rozhodnutí pro pěstounskou péči v rodině Krauseových začíná 

zásadním krokem Daniely Krauseové. Ta se s příchodem vlastních dětí odmítá 

stát zaměstnanou matkou a dětem se chce věnovat naplno. Proto zůstává doma a 

od počátku volí vesnické prostředí. 

Paní Krauseová má od svého mládí zálibu ve cvičení, které také začíná v 

obci Jabloňany provozovat. Nejdříve začíná cvičit s malými děvčaty, později i 
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se ženami. Jak sama v rozhovoru zdůrazňuje, především díky těmto aktivitám se 

dostává do pravidelného kontaktu s cizími dětmi. Postupem času se k paní 

Krauseové připojuje i její manžel - ten začíná cvičit s chlapci. Nakonec však tyto 

aktivity nejsou dostačující. Počet dětí z vesnice, které docházejí za manžely 

Krauseovými se stále zvyšuje, takže se tato rodina rozhoduje vstoupit pod 

turistický oddíl TOM, a dát tak těmto aktivitám ucelenou formu. Turistické a 

sportovní aktivity jsou navíc zastřešeny některými křesťanskými zásadami, ke 

kterým patří zejména zdrženlivost od alkoholu i cigaret, slušná mluva apod. 

Aktivita je podporována rodiči dětí a trvá asi 3 roky, do doby, než se tyto děti 

rozcházejí na střední školy. Rodina Krauseových toto období považuje za velmi 

obohacující. 

Po ukončení této činnosti si rodina uvědomuje svůj výchovný potenciál a 

na základě předchozí naplňující zkušenosti začíná přemýšlet o možnosti 

pěstounské péče. Jak přímo říká paní Krauseová v rozhovoru: "Takhle jsme měli 

děti jenom půjčené a mě zajímalo, jaké by to bylo mít takového TOMA doma". 

Záhy přichází rozhodující rozhodnutí na přednášce doc. Matějčka věnované 

pěstounské péči. Jeho důraz na pěstounskou péči jako záchranu života pro 

opuštěné děti, byla jedna ze stěžejních myšlenek, která přivedla rodinu 

Krauseových k rozhodnutí pro pěstounskou péči. Ještě na přednášce dostává paní 

Krauseová dotaz od jedné z přítomných pěstounek, zda by nevěděla o někom, kdo 

by byl ochoten vzít si chlapečka o berličkách. V tu chvíli ještě odpovídá, že neví. 

Dokonce je jinou pěstounkou od kroku vzít si první dítě s postižením odrazována. 

Po domácím rozhovoru a zvážení situace s manželem dochází přece jen 

k rozhodnutí pomoci tomu, o kom vědí, že pomoc potřebuje. Do dvou měsíců se 

daří vyřídit všechna potvrzení a posudky a tento chlapec se v roce 1989 dostává 

jako první dítě do rodiny Krauseových. Přestože péče o postižené dítě nebyla 

snadná, rozhodují se Krauseovi v přijímaní dalších dětí do své rodiny pokračovat. 

V léčebně Opařany jsem provedl rozhovor s jedním z vychovatelů, panem 

Zbyškem (věk 50 let). Tématem diskuze byla mimo jiné i jeho motivace pro práci 

v ústavním zařízení. V ústavu psychiatrické léčebny Opařany pracuje tři čtvrtě 

roku s chlapci ve věku 12-15 let s poruchami chování. Při dotazování se na 

motivaci pro tuto práci dostávám k mému překvapení jednoznačnou odpověď: 

"Na rozdíl od vámi popisované situace pěstounské rodiny Krauseových já ve své 

práci nevidím vůbec žádný smysl. Jsem přesvědčen o tom, že většina zde 
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přítomných dětí nemá žádnou perspektivu ani budoucnost. Nikdo vám zde nebude 

schopen říci, co s těmito dětmi bude po 18 roku věku. Celá tato situace je pro mě 

silně demotivující." Z následného rozhovoru vyplývají ještě další víceméně 

demotivující skutečnosti pro tuto práci. Dle očekávání figuruje na předních 

místech finanční ohodnocení. Dále je to také určitý odstup od vedení léčebny, 

které má dle názoru vychovatele jen velmi zkreslený pohled na skutečnou práci 

s dětmi. 

5.3 Rozdílnost výchovy 

Rozdíly ve výchovných postupech v porovnávaných prostředích jsou zcela 

zřejmé. Výchova rodiny Krauseových je vůči přijímaným dětem velice specifická. 

Pro pochopení zásadních metod je ovšem potřeba se hlouběji vcítit do obtížných 

situací, v nichž se rodina při přijímání dětí ocitá. Většina dětí přichází do rodiny 

citově deprimovaná, mentálně i fyzicky postižená či jinak narušená. Tento stav se 

v chování musí zákonitě projevit. Podívejme se na tento aspekt blíže: 

Po Mirkovi, o kterém již byla řeč, do rodiny přichází roční postižená 

romská holčička Lucinka. O dva měsíce později přijímají Krauseovi ze 

slovenského dětského kojeneckého ústavu další romskou holčičku Bětku, která je 

na rozdíl od prvních dvou zcela zdravá. Skutečnost, že po dvou postižených 

dětech může mít zdravé dítě, plní paní Krauseovou radostí. Mirkův handicap je 

velice obtížný a vyžaduje velkou míru trpělivosti. Velikou výhodou ve výchově a 

péči o Mirka je jeho vlastní snaha. Přijetí do rodiny jej dokázalo natolik 

motivovat, že se snaží být statečný při léčbě a nezlobit. 

Po dvou letech pauzy je do rodiny přijat těžce mentálně postižený chlapec 

Michal, jehož stav je velmi vážný. Z počátku zde byl i strach, že Michal umře. 

Postupem času se z této situace dostává, i když jeho výchova je velice obtížná. 

Michalovo chování má negativní vliv i na ostatní děti. Paní Krauseová tyto chvíle 

hodnotí jako nejkrutější během jejich pěstounské praxe. V jistých momentech to 

s Michalem opravu chtěla vzdát a vrátit ho zpět. Navíc tehdy ani neměla žádné 

informace, jak takovéto dítě vychovávat. "Toto dítě nešlo nechat ladem, bylo mu 

potřeba ještě více vytýčit mantinely, poněvadž on by jinak úplně všechny 

převálcoval a svým chováním rozložil ostatní děti. Kdo má mentálně postižené 

dítě a nevychovává ho, je okolí opravdu chudák". Zlepšení chování a celkového 

stavu u Michala tak bylo dosaženo především kladením vysokých nároků podobně 
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jako u ostatních dětí. Dnes už si rodiče i děti dokáži s jeho chováním docela 

poradit, je však stále potřeba jej hlídat. Ve chvíli, kdy byl sociálními pracovníky 

donucen jít do stacionáře mezi stejně zaostalé děti, šel dle výpovědí pěstounů 

s inteligenci a získanými dovednostmi okamžitě dolů. Nebyl schopen si ani 

zavázat boty. 

Po třech letech přichází do rodiny sourozenci Oldřich, Roman a Petra. 

Původní rodina je týrala a skoro vůbec se o ně nestarala. Do pěstounské péče si 

tyto děti nechtěl nikdo vzít. Důvodem bylo, že jejich další čtyři sourozenci již byli 

zařazeni do pěstounské péče v jiných rodinách a byly tam s nimi velké problémy. 

Roman i Petra byli lépe zvladatelní, ale Oldřich se začal po čase projevovat 

značně agresivně a nepřizpůsobivě. Paní Krauseová popisuje situaci s Oldřichem 

jako velmi obtížnou, kdy bylo potřeba použít hodně represivní způsoby. Nicméně 

se tyto výchovné metody ukázaly jako velmi účinné. Jak paní Krauseová 

zdůrazňuje: "Bylo potřeba s ním jednou vytřít podlahu a pak už byl klid." I přes 

častou neposlušnost si již více nedovolil projevovat se agresivně vůči pěstounům. 

Dle rady vychovatelů z ústavu začali Krauseovi ve výchově vůči těmto dětem 

postupovat mírně drsnými způsoby dle hesla "co oni nám, my jim". Platnost 

metody lásky a biče se ve výchově těchto děti ukazuje jako účinná. 

Za rok po sourozencích je nabídnuto manželům Krauseových, aby přijali 

další tři sourozence. Ředitelka dětského domova si ze tří nabízených rodin vybírá 

rodinu Krauseových. Všechny tři děti, Karel, Kateřina i Martin, jsou mentálně 

retardovány. Paní Krauseová tuto situaci charakterizuje takto: "Nechápala jsem, 

že oni nechápou". 

Rozdíl mezi výchovou vlastních dětí a dětí přijatých vidí rodina 

především v možnosti vychovávat své děti už od narození, což u většiny přijatých 

dětí nebylo možné. Tyto děti prostě nebyly vychovávány. Obtížnost situace paní 

Krauseová potvrzuje: "Bylo velmi obtížné vztahovat na tak velké děti ruku, navíc 

v našem pokročilém věku. Museli jsme se až skoro dokopat k tomu, abychom to 

vůbec dokázali. Nebyla však jiná možnost, než aby si přijaté děti tuto opožděnou 

výchovu prožily." 

Krauseovi však nevidí účinnou výchovu pouze v represi. Souběžně s ní 

musí být přítomna i láska, kterou je schopna poskytnout pouze rodinná péče. 

"Nedůležitější součást naší výchovy spatřujeme v projevech náklonnosti k dítěti. 

Nikdy nesmí chybět obětí, odpuštění a slova mám tě ráď', shodují se oba manželé. 
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Spojení lásky a rázné výchovy paní Krauseová dětem často objasňuje těmito 

slovy: "Právě proto, že vás mám ráda, že mi na vás záleží, tak vše podstupuju. 

Kdyby jste mně byli volní, tak všeho nechám a řeknu si, že to těch pár let s vámi 

ještě vydržím a pak vás nechám být. Ale právě proto, že mi na vás záleží, a 

nechci, aby se z vás stali kriminálníci a dacani, tak vás takhle budeme vychovávat, 

dokud to nepochopíte." 

Rovněž mě zajímalo, jak takový přístup hodnotí samotné děti. Více bude 

možné rozpoznat v některých odpovědích samotných dětí (viz 5.4), nejdříve jsem 

se však zeptal manželů Krausových: "Je to s podivem, ale čím více jsou děti 

v pubertě tím více se mi věší na krk. Na procházkách se dokonce dohadují, kdo 

půjde vedle mě. Vyžadují i pusu na dobrou noc nebo dobré ráno." 

Jak také rodiče uvádí, inspirací pro výchovu hledají jako křesťané 

především v Bibli. Dva základní výchovné texty, kterých se paní Krauseová drží, 

jsou tyto: "Zuřivý obličej napravuje srdce." a "Kdo miluje svého syna, tak jej 

trestá, kdo nemiluje svého syna, ten jej netrestá."lO 

Vlastní výchovné hodnocení Krauseovi ještě uzavírají tím, že dnes jsou 

děti starší a rozumnější. Není tedy potřeba již více sahat k tak tvrdým metodám 

jako dříve. Dnešní výchovné postupy fungují spíše na domluvě nebo formou 

účinných trestů. Například v případě Oldřicha a Romana došlo k pohrůžce, že 

budou muset po nabytí plnoletosti opustit pro své nepřiměřené chování komunitu. 

Pohrůžka došla tak daleko, že si kluci musí stříhat metr a odpočítávat tak dny, 

které jim ještě zbývají. Krauseovi se shodují na účinnosti této represivní metody. 

Ani jeden z chlapců nechce rodinu opustit, proto se v posledních dnech jejich 

chování velice zlepšilo. 

Výchova ústavní netvoří jednotný celek a jsou zde mnohé zásadní rozdíly, 

např. v případě Opařan se jedná o ústav léčebný, nikoliv výchovný. Většina dětí 

se zde léčí, ale jen velice malé procento se skutečně vyléčí. Během pobytu v 

léčebně jsem zjistil, že velké množství dětí je zde delší dobu nebo opakovaně. 

Zvláště u dětí zcela psychicky deformovaných či mentálně zaostalých se tak 

ústavní péče psychiatrické léčebny stává poslední šancí, umožňující alespoň 

trochu obstojný život. 

10 Texty uvádím parafrázované, takjakje cituje i paní Krauseová. Přesné znění lze nalézt 
v biblické knize Přísloví. 
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Oddělení, které jsem si vybral ke svému srovnávacímu výzkumu, je 

zaměřeno na chlapce ve věku 12-15 let, kteří vykazují poruchy chování. Jsem 

přesvědčen, že i přes stanovené diagnózy se převážně jedná o děti, které ještě mají 

šanci uspět. Některé diagnózy jsou srovnatelné s případy dětí Krauseových, což 

jen dokládá možné úspěšné řešení. 

K výchovným ústavním postupům pan Zbyšek uvádí: "Je potřeba si 

uvědomit, že prioritou je léčba, a tedy medikace. Druhým hlavním bodem je 

program, jehož smyslem je, aby děti měly neustále co dělat." Od těchto dvou 

priorit se odráží vše ostatní. Dětem jsou neustále podávány léky a na základě 

skoro identických programů pod dohledem vychovatelů prožívají ústavní dny. 

Snahu zpestřit program ještě doplňují občasné terapie, vycházky, sportovní 

činnost a či velké společné akce pořádané léčebnou. Neoddělitelnou součástí je 

také pravidelná docházka do školy umístěné v areálu. Jak pan vychovatel Zbyšek 

uvádí: "Často se stává, že jsme voláni ze školy, abychom si došli po některého 

žáka, protože jej pedagog nemůže zvládnout, a odvedli si jej zpět do léčebny." 

Pod dohledem vychovatelů tak děti tráví převážnou část dne. Denní program má 

převážně volnější charakter postavený povětšinou na zábavné činnosti. Děti 

nejsou do ničeho nuceny, program je pouze možnost k činnosti. Je zajímavé 

poslouchat vyjádření některých výchovných zaměstnanců, kteří se shodují, že ve 

své letité praxi se až v posledních letech setkávají s tak častou diagnózou poruch 

chování. Údajně při dřívějším, přísnějším režimu se skoro nevyskytovaly. Příčinu 

takového nárůstu vidí především v moderních metodách vnášených do dětské 

psychologie. Pan Zbyšek tento problém nahlíží následovně: "Dnešní děti jsou už 

jako malé vychovávány, aby si uvědomily své já, které je potřeba rozvíjet, a to 

bez ohledu na to, co si jeho okolí myslí. To považuji za špatné." 

Další velký problém, který znemožňuje pokusy zavádět jakékoliv 

výchovné prostředky, vidí pan Zbyšek v nedostatku motivace. "Dítě se nemá 

svým případně dobrým chováním komu zavděčit. Chybí potřebná citová vazba, ve 

které by dítě mohlo najít uspokojení." Trest nebo jakákoliv represe v tomto 

uvolněném prostředí je v podstatě zbytečná. Dítě se může podařit zklidnit 

nějakým přímým represivním zásahem. Nic jej však nemotivuje k tomu, aby 

stejný čin neprovedlo znovu. 
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5.4 Rozhovory s dětmi 

Po rozhovorech s pěstouny a vychovateli přicházejí na řadu samotné děti. 

Aby bylo možné lépe pochopit jednotlivé odpovědi na srovnávací otázky, je 

potřeba si blíže přiblížit samotné dotazované děti. 

5.4.1 Charakteristika dětí rodiny Krauseových 

V případě rodiny Krauseových se mi podařilo zjistit velké množství 

informací o jednotlivých dětech.· Snažil jsem se proto vystihnout jen ta 

nejdůležitější fakta. Děti uvádím v pořadí, v jakém byly postupně přijímány do 

rodiny. 

Mirek (22) 

Mirkovo postižení bylo velice vážné. V 5 letech, kdy byl přijat 

z Thomayerovy nemocnice do rodiny, nebyl schopen skoro vůbec chodit. Na 

základě vize přijetí do rodiny, která mu byla dána, byl schopen sám sebe natolik 

motivovat, že se dokázal alespoň posunovat pomocí ortopedické pomůcky. Dle 

dostupných informací z lékařské anamnézy je Mirek synem z desátého těhotenství 

matky, která tři děti porodila, šest dětí potratila a pravděpodobně Mirka již 

nestihla potratit. Na základě nezodpovědného chování v těhotenství a tedy i 

předčasného porodu Mirek onemocněl mozkovou obrnou. Diagnóza byla těžká 

DMa, paréza všech čtyř končetin .. Po přijetí do rodiny podstoupil dvě těžké 

operace achilovek a dvě operace kyčlí, vždy po jednom roce. V současné době je 

Mirek po těchto zákrocích ve stavu, kdy je schopen docela obstojně chodit, ale 

ještě ho jedna operace čeká. Ostatní děti jej mají velice rády, dokonce dnes 

pomáhá zjejich výukou. Je oblíben také o svých učitelů. Dokončil tříleté studium 

obor technickoadministrativní pracovník. Od září nastoupil na obchodní školu 

(maturitní obor). Začal dokonce psát poeZll a velice silně se angažuje 

v zajišťování pomoci pro projekt Český sirotek. 

Lucka (15) 

Lucka je romské děvče. Do rodiny Krauseových přichází jako roční 

miminko ve velmi zbědovaném stavu. Lucinka se narodila nejen bez zápěstí pravé 

ruky, ale i s výhřezem dutiny břišní, tzv. omfalokélou. Později byla ještě zjištěna 

těžká logopedická vada. Vlastní otec po jejím narození prohlásil, že takového 
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"zmetka" do rodiny nechce, a zřekl se jí. Lucka se i přes své postižení vyvíjela 

velice dobře a dnes z ní je snaživá mladá slečna, která hravě stačí ostatním dětem. 

Bětka (14) 

Bětka byla přijata do rodiny jako jediné zcela zdravé dítě. Má ráda vše, co 

souvisí s pohybem: plavání, fotbal, jízdu na koni a další. Je živá a plná energie. 

Michal (14) 

Do pěstounské rodiny přichází tento tříletý chlapec jako těžce mentálně 

postižený; jeho diagnózou je oligofrenie spojená s ústavní deprivací. Po přijetí do 

rodiny nebyl schopen přijímat žádnou tuhou stravu a bylo nutné jej krmit stravou 

tekutou. Pěstouni jej popisují jako skoro průsvitného, co se úplně ztrácel v posteli. 

Tři dny pouze pil a rodina měla strach, že umře. Pro jeho zaostání a předešlou 

deprivaci probíhala jeho výchova velmi obtížně. Projevoval se zcela 

nevyzpytatelným zkratovým chováním, což pocítily i ostatní děti. Dnes i přes 

svou malou inteligenci je ostatními dětmi přijímán velice pozitivně. Je velmi 

sdílný a šťastný úplně za vše, i za jídlo i práci, kterou dostane. Díky trpělivému 

přístupu pěstounů dnes dokáže napsat písmenka abecedy, docela obstojně čte a je 

schopen spočítat jednoduché příklady do deseti na prstech. 

Sourozenci Oldřich (19), Roman (17) a Petra (15) 

Do rodiny se dostávají společně. Pocházejí z rodiny alkoholiků a patří také 

do skupiny týraných dětí. Záznamy ze šetření sociálních pracovníků vypovídají o 

těchto dětech jako silně zanedbaných. Silně zanedbaná byla i domácnost (zima, 

špína, žádné jídlo). Z těchto podmínek lze vytušit, čím vším museli procházet. 

S příchodem do pěstounské péče je Oldřichovi 10 let. Těsně před 

příchodem do rodiny strávil půl roku v psychiatrické léčebně. Důvodem byla jeho 

nezvladatelná agrese a záchvaty vzteku; navíc bylo doporučeno, aby docházel do 

zvláštní školy. Projevoval se především zkratovým a agresivním chováním, 

zpočátku i vůči pěstounům Dnes je (i přes občasné lumpárny) velice přizpůsobivý 

a dokáže se omluvit. Učí se na truhláře, je velice zručný a díky chování i 

výsledkům ve škole je zde šance, že bude ve studiu pokračovat a zakončí jej 

maturitou. 
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Romanovi je při příchodu do rodiny 8 let. Má podobné problémy s 

chovánímjako Oldřich, aleje více zvladatelný. Díky své manuální zručnosti by se 

mohl v budoucnu uplatnit na mnoha místech. 

Petra má při příchodu do rodiny 4 roky. Ještě dnes se díky zkušeností 

z původní rodiny projevuje přílišnou sevřeností a poruchami spánku. 

Alkoholismus původních rodičů navíc u Petry zapříčinil trvale snížený intelekt, 

díky čemuž bude schopna zvládnout pouze základní učební látku, je však velice 

pečlivá a svědomitá. U všech dětí se na počátku projevuje silné delikventní 

chování jako krádeže, lhaní a týraní zvířat. 

Sourozenci Kateřina (13), Martin (14) a Karel (15) 

Všechny tři děti jsou poznamenány nedostatečnou péči, což se v jejich 

případě projevuje především sníženou inteligencí. 

Diagnóza Kateřiny je tzv. mikrocefalie. Díky zanedbané výchově má 

značné zpoždění ve vývoji, trpí poruchami řeči, učení a dalších dovedností. Do 

rodiny přichází ve 4 letech, jako nejmladší ze všech sourozenců. Díky 

individuálnímu plánu se dnes konečně začíná učit číst a psát a velmi zodpovědně 

se staví ke každé práci. 

Martin, na rozdíl od Kateřiny, se projevuJe svou přílišnou aktivitou, 

horlivostí a zbrklostí. Po přijetí do rodiny denně rozbíjel talíře a hrnky. Zcela 

postrádal pud sebezáchovy. Dnes je poslušný a dokáže se postavit ke každé práci. 

Nejstarší ze sourozenců je Karel. U něj nedostatečná péče zapříčinila 

těžkou skoliosu. Dále se potýká se silnou koktavostí a jeho intelekt je na úrovni 

zvláštní školy. Jeho devizou do budoucna je především jeho pracovitost. 

5.4.2 Charakteristika dětí z léčebny Opařany 

O dětech ústavních se mi podařilo získat daleko méně informací. 

Důvodem je zvláště skutečnost, že vychovatelé jsou zde značně časově 

zaneprázdněni a nebyla mi poskytnuta možnost delšího a hlubšího vhledu do 

zkoumaného prostředí. Následující charakteristiky byly vypracovány na základě 

kusých rozhovorů s vychovateli a dětmi samotnými: 
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Honza (15) 

Jeho diagnóza je porucha chování a emocí, dále pak depresivní porucha 

chování, citová deprivace. lehká mentální retardace. Projevuje se napadáním okolí 

včetně dospělých, nezdrženlivostí, lhaním a vulgaritou. Byl odebrán rodičům a 

dán to výchovy babičce. Ani ona však jeho výchovu nezvládala, proto mu byla 

nařízena ústavní výchova. Matka o něj projevuje minimální zájem. Vychovatelé 

jej hodnotí jako těžko zvladatelného. V občasných klidových stavech s ním je 

možné komunikovat. Někdy se projevuje až přílišnou aktivitou: do všeho se 

angažuje, všechno by chtěl. 

Lukáš (14) 

Lukáš je romský chlapec, který vykazuje poruchy chování a přizpůsobení. 

Je obtížně zvladatelný, projevují se u něj výbuchy agresivity a impulzivně napadá 

kohokoliv bez příčiny. Byl odebrán rodičům a předán k poručníkům do 

pěstounské péče. Odtud utíká, důvody útěku se však nedaří zjistit. Je zde 

podezření, že byl pěstouny sexuálně zneužíván. Několikrát se pokoušel o 

sebevraždu pomocí prášků a i obecně má časté sebepoškozovací snahy. Podle 

vychovatelů toho moc nenamluví a je stydlivý. To souvisí i s jeho nedostatečnou 

slovní zásobou a celkovými potížemi s vyjadřováním. Umí být aktivní, zapojuje 

se a také hezky zpívá. Není schopen vykonávat stejnou aktivitu delší dobu a ruší 

ostatní. 

Jiří (14) 

Jeho diagnóza je hyperkinetická porucha chování. Nelze jej přinutit 

k systematické činnosti. Šikanuje a napadá slabší. Do ústavu se dostal právě za 

šikanu. Otec je v současné době ve výkonu trestu. Jirkovu výchovu částečně 

zvládal, po odchodu do vězení jej matka sama nezvládá. Zkouší jej předat na 

výchovu k příbuzným. Příbuzní jeho chování také nezvládají a proto je předán do 

výchovného ústavu, odkud je opět pro svou nezvladatelnost přeřazen do 

psychiatrické léčebny. Vychovatelé jej hodnotí jako velice aktivního, obzvláště 

při hře na vojáky. Projevuje se dominantně a ostatním dětem neustále poroučí. Je 

drzý na vychovatele, občas až agresivní. 
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Ervin (13) 

Jeho diagnóza je porucha chování. Je impulzivní a předvádí se. Jeho 

projevy jsou silně infantilního charakteru. Při snaze matky jej vychovávat, jí 

surově napadal, bil a vyhrožoval zabitím. Matka jej doma nechce, proto mu 

zařídila ústavní péči. Dle vychovatelů se chová k jiným dětem extrémně surově a 

často napadá i samotné vychovatele. Na druhou stranu se dokáže omluvit a umí 

být přítulný. Jeho zálibou je rozebírat rádia do posledního šroubku a následně je 

opět složit tak, aby byla funkční. 

Karel (14) 

Jeho diagnóza je porucha chování, střední mentální retardace. Projevuje se 

u něj zkratkovitým jednáním, agresí, lhavostí a nedostatkem sebekontroly. 

Nezřízeně jí. Ostatní děti mu říkají Bůček. Někdy stačí, když se na něj jiné dítě jen 

křivě podívá a Karel okamžitě přechází do agrese. Je zajímavý tím, že na rozdíl od 

ostatních dětí, je silně citově vázán na svoji původní rodinu, v níž však nemůže 

být, protože jej nezvládá. Rodiče o něj mají zájem a často jej navštěvují. 

Vychovatelé zdůrazňují, jak hodně strádá tím, že nemůže být ve své rodině. Mezi 

jeho další projevy patří vulgarita a nadávky. Dokáže být velmi přítulný a 

nedostatek citu si vynucuje. 

Pavel B. (13) 

Jeho diagnóza je porucha chování se sexuálním zaměřením. Projevuje se 

krádežemi, podvody a sexuálním zneužíváním. Rodině byl odebrán, protože zde 

byl sexuálně zneužíván. Následkem toho se i u něj projevují tyto sklony a 

sexuálně obtěžuje ostatní chovance. Dle vychovatelů se jeví jako velmi hodný, 

úslužný, zapojuje se, je živý, v ústavu s ním nejsou výrazné problémy. 

Martin (15) 

Ústavní léčba u něj byla nařízena pro poruchy chování a sexuální deviace. 

Rád osahává jiné děti. Vzrušují ho i plyšové hračky, často onanuje. Do léčebny je 

zařazen z původní rodiny. Projevuje se hrubě, mlátí a obtěžuje ostatní děti. 

Pavel F. (14) 

Jeho diagnóza je porucha chování s podezřením na začínající schizofrenii. 

Rád hrál počítačové hry, při nichž se ztotožnil s hlavním hrdinou. Tvrdí, že má 
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nadpřirozené schopnosti, někdy jde spíše jen o jeho touhu je mít. Má časté 

deprese, kdy se chce se zabít.. Je si vědom své poruchy a často si na svou diagnózu 

stěžuje. Veřejně přiznává, že se modlí a ptá se, proč mu nepomůže Bůh. Během 

jeho světlejších chvilek je možné s ním vcelku dobře komunikovat. 

Do léčebny byl na přechodnou dobu přeřazen z pěstounské péče. 

V pěstounské rodině se o něj hezky starali a chtějí, aby se uzdravil, a mohli si jej 

vzít zpátky. Někdy si jej pěstouni berou alespoň na víkendy. Zklamaně jej však 

vracejí zpátky pro jeho nezvladatelnost. Obnažuje se a onanuje na veřejnosti. Rád 

si hraje se svými výkaly, které je schopen házet po ostatních nebo je pěstounům 

dávat do jídla. 

5.4.3 Odpovědi dětí z obou prostředí 

Z výše jmenovanými dětmi jsem měl možnost strávit společný čas a také 

jim položit několik jednoduchých otázek. Bylo velmi zajímavé pozorovat některé 

odlišnosti v odpovědích dětí ústavních a pěstounských. 

V souvislosti s rozhovory bych rád upozornil na některá fakta. S dětmi 

z rodiny Krauseových bylo možné zcela bez problémů hovořit se všemi společně, 

aniž by to narušovalo klid při kladení otázek nebo odpovědích jednotlivých dětí. 

Navíc se tyto děti i přes své původní diagnózy a zaostání projevují dosti bohatým 

slovníkem a nemají tendence kopírovat odpovědi ostáních. Každé dítě je schopno 

se vyjádřit samo za sebe. V případě ústavních dětí bylo potřeba ostatní děti často 

uklidňovat vychovatelem. Nakonec byla nutná úplná separace, tak aby bylo 

možno si povídat s každým zvlášť. Slovní zásoba těchto dětí byla ve většině 

případů velice omezená. Celkově je třeba mít na paměti, že většina dětí z obou 

zkoumaných skupin má velmi podobné diagnózy i projevy. Nelze tedy v žádném 

případě o dětech ústavních, které jsem vybral, hovořit jako o dětech "bláznivých" 

a nevhodných pro srovnání. 

Položené otázky:ll 

1. Co se ti nejvíc líbí/nelíbí na zdejším pobytu? 

2. Co tady děláte nejraději, co vás baví? 

3. Jakou práci by jste chtěli dělat až budete velcí. 

II Odpovědi byly mírně redakčně upraveny, byla v nich však ponechána obecná čeština, aby se tak 
zachovala jejich autentičnost. 
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4. Přestavte si, že jste v pohádce, kde se objeví kouzelný dědeček a 

dává vám jedno jediné přání. Co byste si přáli? 

5. Co pro tebe znamená domov? Co si představíš pod tímto slovem? 

Odpovědi dětí ze Spálenky: 

Oldřich 

1. Celá komunita, velká rodina, mám tady už pomalu svou truhlářskou dílničku. 

Zima je sice pěkná, i když dlouhá, ale i v létě je to tady dost dobrý. Po celý rok se 

mi tady líbí. Určitě bych neměnil. Jestli se mi něco nelíbí, tak je to ta hromada 

sněhu, už by mohlo být jaro. Jinak není nic, co by se mi nelíbilo. 

2. Rád jezdím na kole, čtu si, hraju fotbal a ve škole rád hraju na počítači. 

3. Rád bych dělal něco z té truhlařiny, která mě i velice baví. 

4. Já si přeji, aby byl na světě mír. 

5. Domov, jo? Místo, kde můžu bydlet. Řešit problémy, kdyžje ta rodina velká, a 

hlavně zázemí. 

Karel 

1. Velká příroda, pěkný barák, že tu nejsme sami. Nic mi nechybí. Občas dřevo na 

topení, už jsme museli ztopit tři hranice. (Olda tiše dodává: Klídek, já ti nějaké 

nařežu). 

2. Mě baví práce, chodit ven a topit. (pozn. aut.: Rodina využívá k vytápění domů 

tuhých paliv, nejvíce dřevo ze svého pozemku.) 

3. Chtěl bych něco sestrojovat. Z Merkuru jsem sestavil jeřáb, takže až budu 

velký, tak chci dělat něco takového. 

4. Já bych si přál být inteligentní. 

5. Že mám kde bydlet a kde řešit své problémy. 

Mirek 

1. Mě se tady líbí celkově. Příroda, zvířata. Když si člověk splní své povinnosti, 

může si dělat, co chce, kdy chce a vlastně je to tady super. Není tady nic, co by se 

mi nelíbilo. 

2. Rád chodím do školy a vařím. 

3. Nevím přesně, ale chtěl bych pracovat někde s lidmi. 
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4. Já bych chtěl být určitě zdravý. 

5. Domov pro mě znamená zázemí, rodinu a přátelé s kterými můžu mluvit o všem. 

Místo, kde můžu mluvit o všem a nemusím se bát, že řeknu něco špatného, co by se 

pak obrátilo proti mě. 

Roman 

1. Líbí se mi, že je to tady prostorný, že se tady dá hodně sportovat, že je nás tady 

hodně, že jsme tady v kolektivu a že si pomáháme. Nelibí se mi akorát letošní 

dlouhá zima. 

2. Rád sportuju a pak mě baví pomáhat při opravování aut v garáži. Občas mě 

baví pomáhat v kuchyni. 

3. Já až vyjdu školu, tak budu zámečníkem. Baví mě být v garáži a vyrábět si 

různé věci. 

4. Já, kdybych si mohl něco přát, tak aby na světe byli všichni zdraví. 

5. Domov je pro mě místo, kde mě mají všichni rádi a kde se můžu na každého 

spolehnout. 

Petra 

1. Velká rodina, že můžu sportovat, že máme hodně zvířat. 

2. Ráda sportuji, kreslím, pomáhám v kuchyni. 

3. Já bych chtěla závodit na koních. 

4. Já bych si přála, aby Maminku přestaly bolet záda a ruka. 

5. Tam kde mám přátele a rodinu. 

Lucka 

1. Zvířata, pes, velká příroda, samota, velká rodina. 

2. Ráda myju auta, hrajufotbal, jezdím na kole, umejvám nádobí. 

3. Zahradník 

4. Asi nějaké CD. Anetu Langerovou. 

5. Maminka a tatínek, kamarádi. Někdo komu můžu věřit. 

Běta 

1. Líbí se mi tady hodně. Nejvíce velká rodina. Taky se mi líbí, že se tady nic 

netají, že komunikace je čistá a že vztahy mezi námi navzájem jsou jakoby 

průsvitné. Pakje to taky příroda a zvířata. 
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2. Mě baví úplně všechno. U mě je to normální. 

3. Asi zdravotní sestřička. 

4. Chtěla bych, aby se už tady u nás dostavělo. 

5. Rodina. 

Kateřina 

1. Zvířátka a Dorotka (pozn. aut.: Dorotka je aSI roční holčička patřící 

pokrevnímu synovi pěstounů.) 

2. Ráda věším prádlo a chodím s dětmi ven. 

3. Pomáhat lidem. 

4. Nejvíce bych si přála být dospělá. 

5. Rodina 

Martin 

1. Příroda, ticho, nejezdí tady auta jako ve městě. Taky rodina a příroda. 

2. Rád se starám o zvířata 

3. Já chci být popelářem. (pozn. aut.: Děti se smějí. Maminka vstupuje do hovoru 

a uklidňuje děti vysvětlováním přínosu takového povolání a chválí Mirka, že si 

vybral moc dobře.) 

4. Nevím. 

5. Příroda a rodina. 

Michal 

1. Líbí se mi stromky. 

2. Baví mě sázet stromky a zalévat je. Taky mě baví vařit. Rád pomáhám. 

(Maminka z povzdálí doplňuje: "Dneska ho opravdu musím pochválit, dnes se 

moc snažil pomáhat při vaření oběda", ostatní děti sborově souhlasí, "ale řekni 

Míšo, někdy se ti nechce, že jo?") 

3. Já chci být hrnčíř. Chci dělat z keramiky hrnky a džbány a velký talíře. 

4. Teď bych si přál být doktorem, abych mohl léčit nemocné lidi. 

5. Rodinu, žít a vařit. 

Odpovědi dětí z Opařan: 

Honza 
1. Líbí se mi sestry a vychovatelé. Nábytek a postele. Nelíbí se mi mříže. 
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2. Chci být prodavač, protože ten má hodně peněz. 

3. Rád v terapii pletu. V děcáku mě bavilo uklízet zahradu. 

4. Být doma u mámy, ne v děcáku. 

5. Dostávám kapesné a můžu si chodit, kam chci. Chodit sám na nákup. 

Lukáš 

1. Líbí se mi, jak se k nám chovají sestřičky. Nelíbí se mi, jakjsme na sestřičky zlí. 

2. Zedník. Kdyžjsem byl malý, tak sem rád pomáhal dělat s taťkou maltu. 

3. Basket a sport. 

4. Jít k rodině a mít dobrý život. 

5. Velká rodina. Sestra, brácha, sestra nevlastní. 

Jiří 

1. Baví mě chodit ven a do tělocvičny, taky vycházky a nové hřiště. Chybí mi 

počítače. 

2. Chci být zedník. 

3. Rád hrajufotbal ajezdím na kole. Mám rad hry na počítači. 

4. Navždy doma. 

5. Domov je, že si užívám. Že můžu chodit kdykoliv ven. 

Ervin 

1. Pěkný výhled z okna na zastávku. Nelíbí se mi, že tady sestřičky řvou, že jsou 

tady mříže a že nemůžeme chodit sami ven. 

2. Automechanik nebo elektrikář. 

3. Nejvíce mě baví montování různých věcí. 

4. Být doma. 

5. Máma, táta. Jsem rád, že nejsem z děcáku. Nikdy nechci být s nikým jiným. 

Karel 

1. Stolnífotbal, sport. Nelíbí se mi paní vychovatelka fl 

2. Kuchař. Tátovi vždycky pomáhám vařit. 

3. Koníčkem jsou moji psi. 

4. Být fotbalistou. 

5. Rodina. 
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Pavel B. 

1. Můžu chodit na pinčes. Jsou tady dobrý videokazety. Nesnáším paní 

vychovatelku H 

2. Chci být učitel, protože můžu mít počítač, na který si dám obrázky aut. 

3. Hry na počítači. 

4. Dobrej auťák Jestli můžu mít ještě jedno přání tak diskmana na sluchátka. 

5. Můžu si dělat, co chci. 

Martin 

1. Líbí se mi výhled z okna a kamarádi. Nelíbí se mi, jak nám nadává sestřička H 

2. Chtěl bych jít na lesnickou školu. Být hajný. 

3. Rád se koukám na televizi. Rád čtu knížky. Nejraději mám velkou knihu 

pohádek. 

4. Přál bych si jít pryč z Opařan, a abych už se nepral. 

5. Krásné údolí s výhledem na Zbiroh a rodina. 

Pavel F. 

1. Nejvíce se mi líbí terapie, kde něco vyrábím. Nelíbí se mi, že nejsem doma. 

Taky se mi nelíbí někteří vychovatelé. Zvlášť paní H je moc přísná. Jenom po nás 

řve. 

2. Chci být automechanikem. Je za to dost peněz. 

3. Nejvíce mě baví střílečky a auta na počítači. 

4. Jet domů na stálo a už se sem nevrátit. 

5. Svoboda. Můžu chodit ven. Rodiče mi dovolí kouřit. 

Ještě jsem položil jednu doplňující otázku všem dětem dohromady. 

Zajímalo mě jestli počítají s budoucím rodinným životem a kolik by chtěli mít 

dětí. Všechny děti odpověděli, že by rodinu chtěli mít určitě. Počet dětí ze 

Spálenky se ve všech odpovědích přibližoval číslu pět. Jak jsem pochopil, tak 

takový počet je těmito dětmi brán jako běžný standart. Děti s Opařanské léčebny 

také chtějí mít rodinu a děti. Jimi uváděný počet se v průměru pohyboval kolem 

jednoho až dvou dětí, a to proto že (podle jejich názoru) jedno či maximálně dvě 

děti zlobí méně, než pokud by měli dětí více. 
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5.5 Zhodnocení 

Z uvedených odpovědí je možné vyvodit následující poznatky: 

1. Děti z pěstounské péče nevyjadřují žádná negativa vůči prostředí, ve kterém se 

pohybují. Nezaznamenal jsem ani jedinou nespokojenou odpověď. Je pravda, že 

dětí z ústavní péče vyjadřují také relativní spokojenost s prostředím, ale rovněž 

uvádějí některé zásadní věci, které jim vadí. Nejčastěji se objevující nedostatek 

byly mříže, které jsou skoro na každém okně v léčebně. Vůbec hlavním motivem 

v rozdílnosti odpovědí, se stává pocit uzavřenosti a nesvobody. 

2. Další zásadní rozdíl v odpovědích lze vypozorovat z otázky, co děti baví a co 

nejraději dělají. U dětech ze Spálenky mě překvapila jejich chuť k práci nebo 

jakékoliv manuální činnosti. Jsou si vědomi potřeby a důležitosti práce a vidí v ní 

smysl i důležitost pro obživu. Navíc ji dokážou chápat také jako zábavu. 

Relevantní jsou rovněž odpovědi na otázku, jakou práci by jednou chtěli dělat. Ve 

většině případů nemusí jít jenom o fantazii a snění a dětí si dokáží uvědomit, která 

práce jim jde nejlépe a kterou by případně rády dělaly v budoucnu. Velmi 

pozitivní přístup lze v této otázce spatřovat na samotných pěstounech. Jde vidět, 

jak děti pro práci dokáží velmi pozitivně motivovat, aniž by je museli nějak 

materiálně motivovat. Největší odměnou je především společné budování 

domova. Ústavní děti sice práci jako zábavu neuvádějí, přesto některé jeví zájem 

o manuální dovednosti, zejména v rámci terapie. V budoucím povolání vidí 

především vidinu výhod a peněz. Zajímavý je také rozdíl v typu povolání. 

Zatímco ústavní děti se přiklánějí k běžným povoláním, tak u pěstounských dětí 

nejčastěji zaznívá práce s lidmi nebo pomoc lidem. 

3. Rozdíly jsou taktéž patrné u nazírání dětí na domov. U pěstounských dětí 

můžeme hovořit o zcela zdravém náhledu na smysl domova a rodiny. Děti o něm 

často hovoří jako o místě řešení svých problémů, spolehnutí se jeden na druhého 

či jako o prostředí, kde lze vyjádřit kladné i záporné postoje. U dětí z ústavu lze 

pozorovat, jak výrazně jim domova rodina chybL Jsou si vědomi její potřeby a po 

citové stránce vědí, že pod pojmem domov se skrývá rodina. Význam domova je 

pro ně však rozdílný. Pro většinu je to především svoboda a možnost, dělat si co 

chci. Nikdo je neomezuje a nestaví jim žádné mantinely. Možná zde je potřeba 

hledat základní kámen všeho ostatního. 

4. Jak dokonalou zodpovědnost dokáže v dětech vybudovat zdravé rodinné 

zázemí, mi potvrdila i jedna z posledních otázek. Pouze v jednom případě jsem se 
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mezi dětmi rodiny Krauseových setkal s materiálním přáním. Všechna ostatní 

přání potvrzovala, že rodina jim poskytuje vše, co potřebují. Ušlechtilost přání tak 

v žádném případě nebyla přehnaná. Vybudovaná čistota těchto dětí se odráží 

zejména v jejich empatii, případně v obavě o vlastní zdraví. Na druhou stranu je 

však je nutné chápat touhy děti ústavních. Tyto děti mají náhled na život 

vybudovaný zcela jinými způsoby a štěstí vidí převážně v materiálních výhodách 

a ve svobodě. 

Je zřejmé, že rozdílnost v chápání je dána působením různých prostředí. 

Již z prvních okamžiků trávených v rodině Krauseových je tento rozdíl znát. 

Vřelost a laskavost naproti chladnému ústavnímu přijetí, bez většího zájmu o mou 

osobu je toho hlavním dokladem. 

Prostředí Spálenky působí velmi živým dojmem. Lze pozorovat vysoké 

nasazení pro věc a smysl pro budoucnost. I přes problémy, se kterými se tato 

rodina musí denně potýkat, je víra a naděje hnacím motorem ženoucím vše 

kupředu. Na rozdíl od ústavní péče má rodina Krauseových vypracovaný jasný 

koncept pro budoucí zajištění svých dětí. Bude jen na samotných dětech, zda se 

rozhodnou tuto možnost využít nebo naopak hledat jiný způsob života. Již dnes je 

patrné, že největším trestem pro tyto děti by bylo opuštění této komunity. Je to 

dáno především pevností citových vazeb na pěstouny a ostatní děti. 

Tyto jistoty bohužel ústavní péče nabídnout nemůže. Jak podotýkají 

samotní vychovatelé, výhled na budoucnost je pro tyto děti základní nedostatkem. 

Nikdo nedokáže říct, co s nimi bude. Jisté je, že děti těžce psychicky nemocné 

budou po 18 roku přeřazení do psychiatrických léčeben pro dospělé. Jeden 

z vychovatelů dodává: "V tomto prostředí dostanou tak silnou medikaci, že jejich 

osobnost bude v podstatě paralyzována. " Děti z lehčími diagnózami budou 

vráceny zpět do dětských domovů, odkud budou převážně přeložení do Domů na 

půl cesty. Protože se však většinou jedná o děti narušené, se sklonem k delikvenci 

a kriminální činnosti, tak s největší pravděpodobností se opět vrátí do ústavní péče 

či jiného nápravného zařízení. Jeden příklad, se kterým jsem se při rozhovorech 

s dětmi setkal, to potvrzuje. Chlapec při rozhovoru barvitě popisuje, jak se těší až 

s návratem domů vyhledá svého doktora, který jej sem poslal a bude ho moci 

zabít. V případě tohoto chlapce si nemyslím, že by musel být daleko od pravdy. 

Vychovatelé s ním jsou spokojeni. Chlapec je aktivní a snaživý. Jeho agresivní 

chování je díky lékům tlumeno. Incidenty s ním jsou ojedinělé. Návrat dítěte do 
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"normálního" života je více než pravděpodobný. Přes jistou dávku skepse, 

výchovný personál potvrzuje mou domněnku, že lze mezi dětmi nalézt několik 

nadějných jedinců, pro které za daných okolností může mít budoucnost světlejší 

podobu. Nejlepšími okolnostmi by pro tyto děti byla náhradní rodinná péče. Jak 

potvrzují vychovatelé: "Jsou zde v ústavu děti pro něž by zařazení do pěstounské 

rodiny bylo určitým vysvobozením a naději pro budoucí život." Nedostatkem se 

tak spíše stává počet rodin typu Krauseových, které by byly ochotny osvojit si děti 

trpícími poruchami chování nebo jinými handicapy. V současné době rodina 

Krauseových přemýšlí o přijetí dalšího dítěte, které je shodou okolností umístěno 

právě v Opařanské psychiatrické léčebně. Chlapci je 15 let a do léčebny byl 

umístěn pro své nezvladatelné chování. Ústav má strach tohoto chlapce do 

rodinné péče svěřit. Jsou zde velké obavy, že by rodině ubližoval. Chlapec však 

do rodiny chce a rodina Krauseova je rozhodnutá i jemu dát šanci. Na základě 

všech získaných informací jsem přesvědčen o maximální podpoře tohoto typu 

péče jak ze strany společnosti, tak i státu. 

Díky zkušenostem z obou srovnávaných prostředí se nabízí jednoznačné 

hodnocení. Pěstounská péče může převyšovat péči ústavní. Nemyslím si, že by tak 

ústavní péče zcela ztrácela smysl. Pro některé děti z těžkou diagnózou je tato péče 

jedinou šanci, jak přežít. Nedostatek v ústavní péči pozoruji především v určité 

volnosti, jenž je těmto dětem dávána. Samotní vychovatelem shodně potvrzují, že 

užívání dřívějších represivnějších metod mělo daleko větší úspěšnost v udržování 

pořádku mezi dětmi. Dnešním dětem chybí striktní vymezení mantinelů a 

pravidel. Ústavní péče, ať jakákoliv, by tyto kroky měla důrazně zvažovat. 

Musím tedy jednoznačně potvrdit, že pěstounská péče je vhodnějším 

způsobem, jak předcházet kriminální činnosti u dětí a mládeže trpících poruchami 

chování. 
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6 Závěr 

Zachytit všechny možné příčiny delikventního chování u dětí a mládeže 

asi nelze. Každé dítě, každý mladý člověk prožívá svůj osobní neopakovatelný 

příběh. Ve svém bádání jsme tak schopni se zaměřit pouze na nejčastěji se 

opakující obdobné případy a na základě různých studií je obecně charakterizovat. 

Všechny tyto informace se nám ovšem stávají pouze určitou nápovědou. 

Chceme-li na základě těchto znalostí pomáhat něco zlepšovat nebo měnit, pak 

musíme dokázat propojit tyto znalosti s tím nejdůležitějším - a tím je individuální 

přístup ke každému jedinci. 

Stanovovat obecná pravidla a vymezení je velmi obtížené. Zejména 

v posledních letech lze pozorovat, kolik obecných (úspěšných i neúspěšných) 

změn ze strany státu bylo v této oblasti vykonáno. Někdy je až s podivem, že 

mnohé obecné změny postrádají prvek individuálního přístupu. Do popředí se tak 

dostávají spíše populistická řešení (např. snižování hranice trestní zodpovědnosti) 

a opomíjí se postatu věci, která spočívá dle mého názoru především v podpoře 

samotné péče, a takto přeneseně i ve faktickém zmírňování problémů delikvence a 

kriminality. 

Bezpochyby však vinu nelze svalovat jen na stát. Problém delikventního 

chování a kriminality je především problémem celospolečenským. V dnešní 

uspěchané době je základ výchovy z rodiny přenášen na instituce, do prostředí 

školních, sportovních (a mnohdy i delikventních) skupin, na počítačové hry, 

televizi apod. Přitom rodičovská výchova je tou nejzákladnější podmínkou pro 

zdravý vývoj jedince. Pozitivum vidím především v tom, že část společnosti, i 

přes dnešní uspěchanost, tuto problematiku vnímá a snaží se hledat zmírnění a 

pomoc. 

Po zkušenostech v rodině Krauseových vidím základní řešení zejména 

v pěstounské péči. Cílem by se měla stát podpora těm, kteří se pro takovouto 

nelehkou práci rozhodnou. Úkol státu tak vidím v zásadní legislativní podpoře, 

která by celou práci mohla ulehčit. Dále je taktéž potřeba společnost s těmito 

možnostmi seznamovat. 
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8 Summary 

The present diploma thesis deals with criminality as a result of juvenile 

behaviour disorders. The first part of the paper focuses on when and why children 

and juveniles display behaviour disorders. This part also describes the most 

frequent behaviour disorders. 

The second part analyzes relations between behaviour disorders and 

juvenile delinquency and criminality. This part also shows how this issue is 

approached by the state. 

The third part attempts to find the best way to solve the problem of 

juvenile delinquency and criminality, analyzing two different areas: institutional 

treatment and foster care. The aim of this part is to assess the differences 

displayed by the analyzed environments and to make relevant conclusions. Foster 

care is viewed as more suitable since it provides children and juveniles with a 

more positive approach to others (friends, family members, etc.) and helps them 

to take responsibility of their own lives (positive approach to work, the institution 

of family and community). 
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