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Anotace 
Tato diplomová práce se zaměřuje na výchovná opatření ukládaná dětem a mladistvým 

s poruchami chování. Teoretická část shrnuje poznatky týkající se norem ve společnosti, 

psychosociálního vývoje dítěte a poruch chování u dětí a dospívajících. Dále jsou představeny 

možnosti sociálně pedagogické práce s dětmi a dospívajícími s poruchami chování a 

jednotlivá výchovná opatření ukládaná dětem a mladistvým s poruchami chování. Praktickou 

část tvoří kvalitativní výzkum zaměřený na zhodnocení účinnosti uložených výchovných 

opatření v konkrétních případech mladistvých s poruchami chování. 
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Annotation 

This thesis is focused on the educational measures imposed on children and juveniles with 

behavioral disorders. The theoretical part summarizes knowledge of social norms in society, 

psychosocial child development and behavioral disorders. There are also presented the 

possibilities of the social pedagogical work with children and juveniles with behavioral 

disorders and the educational measures imposed on children and juveniles with behavioral 

disorders. The practical part is based on qualitative research. The research is focused on the 

evaluation of the educational measures effects on concrete juveniles. 
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Úvod 

Hlavním cílem této diplomové práce bude zhodnotit účinnost výchovných opatření 

uložených dětem a mladistvým s poruchami chování v konkrétních případech, které budou 

zpracovány formou kazuistik. 

První kapitola se bude zabývat společností a normami. Tyto pojmy zde budou 

objasněny z různých hledisek, stejně jako s nimi úzce související pojmy kultura a sankce. 

Závěr kapitoly bude věnován sociální patologii a sociální deviaci, bude vysvětlen základní 

rozdíl mezi těmito pojmy a uvedeny vybrané teorie zdrojů sociální patologie a koncepce 

sociální deviace dle přístupu k sociálním normám. 

Druhá kapitola se zaměří na psychosociální vývoj dítěte. Úvod bude věnován 

obecným zákonitostem procesu vývoje osobnosti. Poté budou popsány činitele duševního 

vývoje jedince, kterými jsou biologický vývoj, prostředí a osobnost jedince. Dále budou 

uvedena vývojová stádia v dětství a dospívání dle Erika Eriksona a Jeana Piageta. 

Třetí kapitola bude věnována poruchám chování u dětí a dospívajících. Nejprve bude 

uvedena obecná charakteristika poruch chování, poté budou objasněny možné příčiny jejich 

vzniku. Dále bude poruchové chování charakterizováno z psychologického hlediska. Závěr 

kapitoly se zaměří na členění poruch chování z různých hledisek. 

Ve čtvrté kapitole budou popsány možnosti sociálně pedagogické práce s dětmi a 

dospívajícími s poruchami chování, a to možnosti intervence v rámci základní či střední školy 

nebo učiliště, činnost kurátora pro děti a mládež, pedagogicko-psychologické poradny, 

střediska výchovné péče, probační a mediační služby a zařízení pro výkon ústavní a ochranné 

výchovy. Jednotlivé typy zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy zde budou stručně 

charakterizovány. 

V páté kapitole budou představena výchovná opatření ukládaná dětem a mladistvým 

s poruchami chování. Nejprve budou charakterizována výchovná opatření dle zákona o rodině 

a zákona o sociálně-právní ochraně dětí, kterými jsou napomenutí, dohled, omezení a ústavní 

výchova. Dále výchovná opatření dle zákona o soudnictví ve věcech mládeže, jimiž jsou 

dohled probačního úředníka, probační program, výchovné povinnosti, výchovná omezení a 

napomenutí s výstrahou. Přestože není ochranná výchova výchovným opatřením, bude zde 

také zmíněna, jelikož s výchovnými opatřeními úzce souvisí. 

V šesté kapitole se bude věnovat metodice výzkumu. Pro výzkum bude zvolena 

kvalitativní forma. Hlavním cílem bude, jak již bylo uvedeno výše, zhodnotit účinnost 

uložených výchovných opatření v konkrétních případech mladistvých, které budou 

zpracovány formou kazuistik. Výzkumným vzorkem budou mladiství, kteří jsou klienty 
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kurátorů pro děti a mládež jednoho z městských úřadů s rozšířenou působností pověřeného 

výkonem sociálně-právní ochrany dětí. Veškeré informace a data budou získány 

z opatrovnických spisů mladistvých vedených kurátory pro děti a mládež, poté z nich budou 

sestaveny kazuistiky, které budou dále analyzovány. 

Sedmá kapitola bude obsahovat deset kazuistik mladistvých, kterým bylo uloženo 

jedno nebo více výchovných opatření. V závěru každé kazuistiky bude shrnuto hodnocení 

výchovných opatření z pohledu mladistvého, kterému byla uložena. 

V osmé kapitole budou interpretovány zjištěné údaje. Nejprve budou pro přehlednost 

jednotlivé případy shrnuty a zhodnoceny, poté bude provedena komparace uvedených 

případů. V závěru kapitoly budou shrnuty poznatky výzkumné části diplomové práce. 

Příloha diplomové práce bude obsahovat výsledky doplňujícího výzkumu 

zaměřeného na vývoj počtu dětí a mladistvých v evidenci kurátorů pro děti a mládež a vývoj 

počtu uložených výchovných opatření na území České republiky v letech 2005 – 2011.  
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1. Společnost a normy 

 

Společnost a normy jsou všeobecně známé a užívané termíny, se kterými se každý 

běžně setkává a určitým způsobem chápe jejich význam, jelikož jsou nezbytně spjaty 

s životem každého jedince. Chceme-li je však blíže definovat narazíme na řadu nejasností či 

dokonce rozporů, které jsou způsobeny právě jejich všeobecností a nejednoznačností jejich 

chápání. 

 

1.1 Společnost a kultura 

Sociologický slovník definuje společnost především jako nejobecnější systém 

lidského soužití. Ohledně dalších znaků definujících společnost se vede v průběhu dějin 

sociálních věd spor. Pojem společnost je však vždy součástí nějaké teorie lidského soužití. Od 

17. století byla zpochybňována legitimita politické vlády a po Velké francouzské revoluci již 

není ztotožňován stát a společnost. Společnost může podle stavu svého vývoje měnit formu 

vlády. Jednota společnosti už nespočívá v politicko – státním uspokojování potřeb, ale 

v systému jejich ekonomického uspokojování. V první polovině 19. století ještě převládá 

názor, že společnost vychází z přirozeného řádu. Problematická tedy není ona sama, ale její 

patologické součásti.  

Dle teorie darwinismu může být společnost také interpretována jako pole, kde 

bezohledně zápasí jednotliví členové. Toto pojetí skoncovalo s myšlenkou, že společnost jako 

celek má s jedinci nutně identický cíl. Společnost může být prostředkem k naplňování cílů 

jednotlivců nebo naopak jedinci mohou být prostředkem k naplňování cílů společnosti. 

Společnost můžeme tedy také charakterizovat jako souhrn individuí, která se kontaktují, jsou 

ve vzájemné interakci prostřednictvím sítě sociálních vztahů a vyznačují se zvláštní kulturou, 

která je nezávislá na jiných skupinách. Jedinec se musí ve společnosti učit orientovat a 

jednat.1 

Anthony Giddens poukazuje na úzké vazby mezi pojmy „společnost“ a „kultura“. 

Společnost je systémem vzájemných vztahů spojujících jednotlivce. Bez společnosti nemůže 

existovat žádná kultura a naopak. Kultura je tvořena hodnotami, k nimž se lidé hlásí, 

normami, které dodržují, a hmotnými statky, které vytvářejí. Bez kultury bychom vůbec 

nebyli lidmi v tom smyslu, v jakém pojem člověk chápeme. Neexistoval by žádný jazyk, 

                                                           
1
 JANDOUREK, J. Sociologický slovník. 2001. s. 235 
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kterým bychom se mohli vyjadřovat, žádný pocit sebeuvědomění a schopnost přemýšlet by 

byla výrazně omezena.2  

Kultura je ve společnosti předávána interakcí jejích členů, kdy si lidé předávají 

skupinové hodnoty a přesvědčení a poznávají, co se od nich očekává jako normální jednání 

v dané situaci. Přestože se ve společnosti může mnoho hodnot lišit, vždy můžeme najít určité 

základní hodnoty, které ji drží pohromadě. V západních společnostech je to individualismus, 

orientace na výkon, pracovní etika, určité pojedí lidských práv atd. Kultura tedy vytváří 

soudržný systém společnosti.3 

 

1.2 Normy  

Společenská pravidla neboli sociální normy jsou nezbytnou součástí života člověka a 

celé společnosti. Určují totiž vzorce a způsoby chování jednotlivců i skupin v nejrůznějších 

situacích každodenního života. Stanoví, jaké chování je přijatelné, přiměřené a žádoucí a kdy 

je chování pro společnost již nepřiměřené, nežádoucí čili nepřijatelné. Jedinec si sociální 

normy osvojuje a vytváří během socializace, v průběhu celého svého života.4 

Normy jsou vždy abstrakcí a zevšeobecněním, tvoří všeobecné předpisy 

požadovaného sociálního chování, vztahují se k určitým typům sociálních situací, stanoví 

všeobecné zásady a pravidla vzájemného chování. Funkcí norem je regulace chování a 

myšlení lidí. Jakýkoli pohled na sociální normy musí vycházet z faktu, že normy jsou součástí 

a produktem sociálního života, z čehož pramení jejich různorodost a komplikovanost 

systémů, které tvoří. Mezi normami jsou v různých aspektech velké rozdíly. Některé jsou 

respektovány jako součást sociálního života, jiné jsou prosazovány a kontrolovány 

institucionálně, čímž je také určen velký rozdíl ve způsobu udělování sankcí za jejich 

nedodržování. Z tohoto hlediska můžeme normy rozlišit především na zákony, zvyky, obyčeje 

a mravy. 

Zákony jsou formální standardy chování, které jsou prosazovány a sankcionovány 

autoritou vlády. Jsou jasně dány, mají písemnou formu a jsou k jednotlivci objektivní. Velmi 

často jsou v nich zakotveny důležité mravy společnosti. Tvoří zvláštní typ norem. Zvyky a 

obyčeje jsou navyklé, běžné způsoby chování v určitých situacích, určitá pravidla vzájemného 

soužití. Nejsou vymezeny prostředky jejich vynucování, avšak za jejich nedodržování 

následuje většinou nesouhlas a odsouzení členy společnosti. Mravy jsou normy pevně spojené 

                                                           
2
 GIDDENS, A. Sociologie. 1999. s. 32 

3
 JANDOUREK, J. Úvod do sociologie. 2003. s. 17 

4
 FISCHER, Sl. – ŠKODA, J. Sociální patologie: Analýza příčin a možnosti ovlivňování závažných sociálně 
patologických jevů. 2009. s. 19 
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s hodnotícími soudy, s prožíváním dobra a zla. Specifikují chování zásadního společenského 

významu, vyjadřují a opírají se o mravní hodnoty společnosti. Za jejich porušení následuje 

odsouzení, pohrdání až vyloučení jedince společností.5 

Hranice normy je pohyblivá a vymezení toho, co lze ještě považovat za normální, je 

často obtížné. Normalita může být posuzována na základě mnoha různých kritérií, podle 

okolností, které toto hodnocení vyžadují. Vágnerová uvádí například následující pojetí norem: 

 

Statistické pojetí normy 

V tomto pojetí je vymezení normy závislé na četnosti nebo intenzitě posuzovaných 

projevů. Používá se zejména v případech, kdy lze hodnocení kvantifikovat, tedy změřit nebo 

číselně vyjádřit. Může se jednat o četnost určitého projevu nebo jeho intenzitu, kdy jsme 

schopni rozlišit hodnoty průměrné, průměru vzdálené či zcela extrémní. Obvykle platí, že to, 

co je v dané společnosti časté, není považováno za abnormální. Toto tvrzení však může být 

zavádějící, jelikož mnohé projevy nelze zařadit do kategorie normálních projevů jen proto, že 

jejich četnost ve společnosti vzrostla (např. agresivní jednání). 

 

Sociokulturní pojetí normality 

Hodnocení normality závisí na komplexu norem a očekávání dané společnosti, je 

tedy sociokulturně podmíněné. Za normální je považováno to, co odpovídá představám o 

plnění určité sociální role nebo o chování, které by bylo v dané situaci vhodné v dané 

společnosti. Míra tolerance společnosti k odchylkám může být různá a v průběhu času se 

měnit. Sociokulturní norma je patrná v postojích k lidem, kteří se odlišují, jejichž chování 

bývá častěji posuzováno jako nepřijatelné a abnormální, jelikož se vymyká běžnému 

očekávání.  

 

Skupinová norma 

Hodnocení normy je závislé na konkrétním sociálním kontextu. Různé sociální 

skupiny se mohou ve svých normativních kritériích značně lišit. Normy, ideály i pojetí 

abnormality mohou mít různé sociální skupiny vymezené generačně, profesně, etnicky, 

náboženskou příslušností, zdravotním postižením, sdílením určité specifické zkušenosti atd. 

Můžeme hovořit o dílčí skupinové normě určující kritéria pro menší část populace. Dochází 

zde k posunu normativních kritérií. Mnohdy z důvodu, že členové skupiny nejsou schopni 

                                                           
5
 VÝROST, J. - SLAMĚNÍK, I., ed. Aplikovaná sociální psychologie I.: Člověk a sociální instituce. 1998. s. 98-
100 
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dostát normám majoritní společnosti. Přestože odlišná kritéria hodnocení mohou vést k určité 

izolaci skupiny, mají pro ni zásadní význam.  

 

Mediální norma 

V dnešní době hrají média při vymezování normality značnou roli. Mediální norma 

zahrnuje to, co je opakovaně a často atraktivním způsobem prezentováno jako žádoucí nebo 

standardní. To však může mít nebezpečné dopady, především na děti a mládež. Vyrovnat se 

často idealizované realitě, ve které jsou normou výjimeční jedinci (krásní, výkonní, úspěšní 

apod.), je totiž většinou nemožné. Také nadměrná prezentace násilí, neštěstí a senzací může 

vyvolat pocit, že je takové chování a dění naprosto normální, což může být příčinou zvyšující 

se tendence k agresivnímu a lhostejnému chování.6 

 

Výrost zase poukazuje na uznávanou klasifikaci rozdílů v chápání sociálních norem 

dle L. Shaffera, který popsal šest zdrojů rozdílů definování norem, které lze chápat i jako 

dimenze: 

1. Základní funkce sociálních norem – „informační“ versus „sociální vliv“. 

2. Teoretická orientace ve výkladu norem – normy jako sociální konsenzus nebo jako 

individuální percepce. 

3. Oblast chování regulovaná normami – vhodné nebo problematické chování. 

4. Specifikace chování regulovaného normami – všeobecná směrnice nebo specifické 

návody. 

5. Vyjádření norem – nevyslovené (implicitní) anebo verbalizované (explicitní) normy. 

6. Vynucování sociálních norem – sankce od nespecifických očekávání po přesně 

určené odměny nebo tresty. 

Je tedy patrné, že na normy lze pohlížet z různých hledisek, mají různé formy a 

neexistuje jedna jasná a jednoznačná definice. Platí však, jak již bylo řečeno výše, že 

všeobecně můžeme označit sociální normy za pravidla chování lidí vůči sobě anebo způsoby 

řešení sociálních situací.7 

V psychologii můžeme normy rozlišovat na sociální a personální podle toho, zda 

jsou vnímány jako společně přijaté a respektované pravidlo, tedy určitý sociální konsezus, 

nebo zda jsou určeny individuální percepcí toho, co se má nebo smí. Sociální norma se 

                                                           
6
 VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. 2004. s. 21 - 24 

7
 VÝROST, J. - SLAMĚNÍK, I., ed. Aplikovaná sociální psychologie I.: Člověk a sociální instituce. 1998. s. 99 - 
100 
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vztahuje ke konkrétnímu sociálnímu subjektu (skupině, obyvatelům určitého místa, státu 

apod.), není normou, kterou přijímá jedinec sám pro sebe. Určitá skupina tuto normu přijala 

jako své společné pravidlo, váže se na sociální konsenzus, její členové ji respektují. Závisí 

tedy i na individuální percepci jednotlivců, jelikož oni musí toto pravidlo jako normu vnímat. 

Sociální normy jsou dodržovány primárně proto, že k tomu zavazuje členství ve skupině, 

jejich dodržování přináší odměnu a porušení sankce ze strany skupiny. Některé sociální 

normy tedy jednotlivec může respektovat jen proto, že jako člen skupiny musí. Personální 

norma je pravidlo, které jednotlivec přijímá a stanovuje si sám pro sebe, považuje za potřebné 

ho respektovat a jeho porušení souvisí s jeho sebehodnocením. Sociální a personální normy se 

logicky často prolínají, jelikož skupina je tvořena jednotlivci, kteří normy stanovují.  

Z pohledu sociální psychologie je klíčovým tématem především základní funkce 

norem ve vztahu k sociálnímu chování jednotlivce, především udělování sankcí za jejich 

porušování. Některé normy jsou preskriptivní (předepisují, co se má dělat) a jiné proskriptivní 

(předepisují, co se nemá dělat). Sankce jsou s existencí norem neodmyslitelně spjaty a 

propojení norem a sankcí umožňuje rozlišit jejich informační a normativní vliv. Normativní 

vliv působí směrem ke konformitě. Lidé konají něco proto, aby splnili něčí očekávání a 

vyvolali tím pozitivní pocity a posilnění. Informační vliv je vliv směřující k akceptování 

informace získané od jiných jako důkaz o skutečnosti.  

Teorie ohniska norem rozlišuje dva typy norem – deskriptivní a injuktivní. 

Deskriptivní normy popisují, co se skutečně dělá, co je obvyklé, typické nebo normální. Jejich 

motivační hodnota spočívá v informační hodnotě. Lidé si všímají, jak se ostatní v určitých 

sociálních situacích chovají a toto chování většinou napodobují. Injuktivní normy stanoví, co 

se má a nemá dělat, obsahují pravidla nebo přesvědčení týkající se toho, jaké chování je 

morálně schvalované a jaké neschvalované. Neposkytují jen informace o možném chování, 

ale přikazují ho skrze hrozbu sociálních sankcí.8  

Vymezení normality je závislé na aktuální úrovni poznání v konkrétní společnosti. 

Některé vzorce chování mohou být považovány za abnormální jen z důvodu chybějící 

zkušenosti a nesrozumitelnosti, potom u postoje převažuje jeho emotivní složka. Neznámé je 

odmítáno z důvodu narušení potřeby bezpečí a jistoty. Hodnocení normality je značně 

ovlivněno společenským vývojem. V průběhu času dochází ke změnám v oblasti 

společenských hodnot a z nich vyplývajících postojů ve společnosti, což má zásadní vliv na 

posuzování toho, co je a co není normální. Při hodnocení normality také hrají významnou roli 

                                                           
8
 VÝROST, J. - SLAMĚNÍK, I., ed. Aplikovaná sociální psychologie I.: Člověk a sociální instituce. 1998., s. 
100 - 102 
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vývojové faktory. Můžeme pozorovat například větší toleranci při hodnocení normality 

chování u dětí, kdy se určité odchylky v chování přímo váží k určitým vývojovým stádiím. 

Hodnocení normality je také závislé na dosažené úrovni vývoje hodnotitele, je tedy značně 

subjektivní. Vzhledem k tomu, že rozlišení normálního a již odchylného chování je ovlivněno 

také teoretickým přístupem a použitým měřítkem, hranice normálního a abnormálního se 

mění v čase a dle aktuálního sociálního kontextu, nelze normalitu jednoznačně a s všeobecnou 

platností vymezit.9 

 

1.3 Sankce 

Sociální sankce jsou běžně chápány jako trest, tedy negativní důsledek za nesplnění 

nebo porušení normy. V sociologii má však pojem sankcí širší význam. Jejich smyslem je 

posilování platnosti normativního vzorce skupiny. Sankce jsou vlastně postupy, které vedou 

k posílení sociálních norem a mohou být motivovány různými formami odměn, tzv. 

pozitivními sankcemi. Sankce lze klasifikovat z různých hledisek. Nejvýznamnější je 

rozlišení formálních a neformálních sankcí, které souvisí s odlišením formálních a 

neformálních skupin, vztahů. Formální sankce jsou spojeny s přesně stanovenými pravidly 

pro odměnu za dodržení normy a pro trest za její porušení, jsou spjaty s formalizovanými 

vztahy a strukturami. Právo udělování formálních sankcí je v kompetenci některých členů 

skupiny, nemá ho každý člen. Neformální sankce jsou obvykle spontánní, nejsou vázané na 

stanovené postupy a váží se na neformální úroveň vztahů.  

Větší pozornost je věnována negativním sankcím, tedy postihům za porušování 

norem. Mohou mít formu verbální, fyzickou, ekonomickou nebo politickou. Verbální sankcí 

rozumíme slovní útok, například důvěrné slovní napomenutí, verbální kritika chování, 

pomluva nebo ironizování, zesměšnění apod. Jedná se o určitou formu psychického nátlaku 

na jedince, jehož účinek se odvíjí od toho, kdo sankci uděluje, jakou má autoritu, jakou váhu 

mají jeho argumenty apod. Záleží však také na jedinci, kterému je sankce udělována, na 

příčinách jeho odchylného postoje apod. Fyzická sankce je reakce skupiny, která jedince 

vystavuje fyzickému trestu. Může se jednat o různé formy tortury, ale také o všechny projevy 

omezování lidské svobody spojené s omezováním fyzického pohybu, tedy také uvěznění nebo 

trest smrti. Fyzické sankce jsou nejradikálnější formou reakce společenství na porušení 

sociálních norem. Ekonomická sankce pracuje s hospodářskými prostředky nátlaku na jedince 

nebo určitou skupinu, přičemž její působní nemusí být vždy vědomé. Vyplývá totiž 

                                                           
9
 FISCHER, Sl. – ŠKODA, J. Sociální patologie: Analýza příčin a možnosti ovlivňování závažných sociálně 

patologických jevů. 2009. s. 13 - 16 
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z požadavků určitého typu hospodářského systému, který si vynucuje konformní jednání a ty, 

kteří, se odmítají nebo nemohou přizpůsobit, vystavuje nátlaku. Hospodářské sankce se 

uplatňují ve většině typů společností, na národní i mezinárodní úrovni. Často bývají 

spojovány s politickými sankcemi. Politické sankce využívají mocenské prostředky 

k prosazení určitého programu a reagují prostředky politického tlaku na jakékoli odchylné 

jednání. Mohou využívat také sankcí fyzických nebo třeba verbálního ovlivňování veřejného 

mínění.10 

 

1.4 Sociální patologie a sociální deviace 

Sociální patologie je souhrnné označení nezdravých, abnormálních a obecně 

nežádoucích společenských jevů. Je to však také jedno z odvětví sociologie, spojené 

v minulosti s prací H. Spencera, které pohlíží na sociálně patologické jevy jako na choroby 

dané společnosti. V současné době je tento pojem často označován spíše jako sociální deviace 

nebo sociální dezorganizace. Mezi těmito pojmy jsou však zjevné rozdíly. Zatímco sociálně 

patologické jevy jsou vždy negativní, sociální deviací rozumíme jakoukoli odchylku od 

sociální normy, tedy i v pozitivním slova smyslu. Sociální dezorganizaci můžeme chápat 

spíše jako narušení nebo rozklad systému norem společnosti, v důsledku kterého vznikají 

životní způsoby a vzorce chování, které jsou pro společnost patologické. Sociální patologie a 

deviace zaměřují pozornost spíše na jedince a etiologii jeho deviantního jednání, zatímco 

sociální dezorganizace poukazuje na širší společenské aspekty příčin vzniku patologických 

jevů.10 

 

Teorie zdrojů sociální patologie  

Existuje mnoho teorií, které se snaží vysvětlit příčiny sociálně patologického 

chování, obecně však můžeme rozlišit tři přístupy - biologicko-psychologický, sociálně 

psychologický a sociologický. 

 

Biologicko-psychologické teorie 

Do této kategorie patří Lombrosova teorie rozeného zločince („criminal man“), kdy 

Lombroso dospěl na základě antropometrických měření na téměř 4000 odsouzených k závěru, 

že lze zločinecké zaměření identifikovat na základě měřitelných duševních, a především 

tělesných znaků (tvar lebky). Postupně však sám Lombroso tuto koncepci zrevidoval a 

                                                           
10

 KAPR, J. a kol. Sociální deviace, sociologie nemoci a medicíny. 1994. s. 80 - 81 
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připustil více faktorů, které zvyšují pravděpodobnost vzniku kriminálního chování. H. H. 

Goddard považoval za jednu z hlavních příčin delikvence nízkou úroveň mentálních 

schopností – oligofrenii. Řada současných výzkumů potvrzuje, že se trestné činnosti 

dopouštějí převážně jedinci s nižší inteligencí. Další studie se zabývaly dědičnou 

podmíněností delikventního chování, kdy byly prováděny srovnávací studie jednovaječných a 

dvouvaječných dvojčat. Dědičná predispozice však nebyla v těchto výzkumech statisticky 

významně potvrzena.  

 

Sociálně psychologické teorie 

Eysenk ve své teorii sociálního učení předpokládá, že extrovertní neurotičtí jedinci 

mají nižší schopnost požadovaného sociálního učení, proto může být jejich socializace 

z hlediska požadavků normy nedostatečná. To se může projevovat právě nerespektováním 

norem. Cloningerova teorie charakteru a temperamentu zase předpokládá specifické reakce, 

které vycházejí z osobnostních rysů jedince. Vybranými rysy jsou především vyhledávání 

nového (s tím souvisí snadná vzrušivost, impulzivita, znuděnost a neukázněnost, kdy je 

důsledkem nestálost a nevypočitatelnost v jednání a ve vztazích), vyhýbání se poškození 

(tento rys je spojen s nízkou zodpovědností s riskantními způsoby chování a nedostatkem 

sebereflexe), malá vytrvalost (pojí se s nižším zájmem o práci, nižší schopností plnit cíle), 

nižší schopnost sebeřízení (souvisí s nevyzrálostí a nespolehlivostí, často se vyskytuje u 

poruch osobnosti), snížená schopnost spolupráce (takoví jedinci jsou sebestřední, netolerantní 

a pomstychtiví, zajímají se o vlastní prospěch a bývají bezohlední vůči druhým) a nízká 

schopnost sebepřesahu (tito jedinci jsou pyšní, sebevědomí, bez imaginace, honí se za 

majetkem a jsou obecně stále nespokojení).  

Dle Cloningerovy teorie je tedy patologicky jednající jedinec natolik egocentrický, 

že je mu lhostejná reakce okolí – je lhostejný k hodnocení a ocenění. Důležité je pro něj 

pouze vlastní uspokojení a vlastní názor, má zvýšenou potřebu zážitků, běžný stereotyp jej 

neuspokojuje. V menší míře pociťuje strach, nereaguje na nebezpečí, není schopen odhadnout 

rizikovost vlastního jednání, proto není schopný adekvátního zvládnutí konkrétní situace, což 

ústí v delikventní nebo obdobně patologické chování. 

Další zajímavou teorií je teorie odlišného kognitivního stylu, dle které existují pro 

recidivující delikventy typické charakteristiky – tendence ospravedlňovat své kriminální 

chování (racionalizace), odblokování obran nejen v minulém, ale i budoucím chování (chybí 

obava z následků plánovaného jednání), pocit privilegovanosti, oprávněnosti k nedodržování 

zákonných norem, orientace na moc, rozdělení lidí na slabé a silné, pocit moci a možnosti 
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ovládat druhé, sklon k povrchním citovým vztahům, bez ochoty čehokoli se vzdát, mít 

odpovědnost, super optimismus, extrémní forma sebedůvěry, kognitivní indolence, lenost 

uvažovat (jde o variantu kognitivní rigidity, projevující se orientací na okamžitý zážitek bez 

ochoty zvažovat důsledky) a diskontinuita uvažování, neschopnost trvalejšího názoru, snadná 

ovlivnitelnost jakýmikoli vnějšími vlivy. 

 

Sociologické teorie 

Sociologický přístup se při zkoumání sociálně nežádoucího až nepřijatelného 

chování zaměřuje na jeho souvislost v různých společenských kontextech. Jednou z teorií je 

teorie kulturního přenosu, jejíž základní myšlenkou je, že deviantní chování je naučené 

v primárních skupinách a v interakcích s druhými. Vzniká v různých subkulturách, ve kterých 

je považováno za normální. E. H. Sutherland předložil teorii diferenciální asociace, dle které 

se lidé stávají delikventy v důsledku sdružování se s jedinci, kteří jsou jejími nositeli, kdy si 

delikventní jednání osvojí během svého vývoje v subkultuře, ve které není negativně 

hodnoceno.  

Další významnou teorií je teorie anomie E. Durkheima, dle které v důsledku 

turbulentních sociálních změn přestávají platit tradiční hodnoty, normy a jejich systém a 

nejsou včas nahrazovány novými hodnotami a normami, což vede k chaosu a stavu nejistoty a 

následně k patologickému jednání.  

 

Koncepce sociální deviace dle přístupu k sociálním normám 

Zjednodušeně lze hlavní rozdíl specifikovat dvěma různými základními pohledy na 

společnost odpovídající dvěma odlišným sociologickým paradigmatům, a to: 

1. koncepce založené na normativním přístupu – objektivistické paradigma, 

2. koncepce založené na relativistickém přístupu – interpretativní paradigma. 

 

Koncepce založené na normativním přístupu 

Tento pohled na sociální deviace je historicky starší. Dle normativního pohledu se 

deviace vztahuje na chování, které porušuje sociální normy, nebo na osoby, které vykazují 

toto chování. Důraz je kladen na identifikaci těch, kdo porušují normy, a na snahu vysvětlit, 

proč se tak chovají. Jako základní fakt organizovaného sociálního života vidí sociální 

konsensus a jeho narušitele jako potencionální ohrožení. Normativní přístup je založen na 

předpokladu lidské racionality a odpovědnosti jedince vůči potřebám celku, na tom, že 
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společnost díky vzájemné kooperaci a koordinaci činností jednotlivců a institucí může 

zachovat svou existenci. 

 

Koncepce založené na relativistickém přístupu  

Relativistický přístup předpokládá, že centrálním faktem sociálního života ve 

společnosti je diverzita. Zdůrazňuje různost vzorců chování lidí v moderních společnostech a 

tvrdí, že není reálné předpokládat, že společnosti jsou založeny na obecně uznávaném 

normativním konsensu. Dle tohoto přístupu není sociální chování produktem sociálního 

konsensu, ale spíše výsledkem jisté dohody v konfliktních zájmech nebo výsledkem donucení 

některých lidí ostatními, kteří mají silnější mocenskou pozici nebo vliv ve společnosti. 

Existující sociální uspořádání je vždy proměnlivým fenoménem, kdežto statický koncept 

norem má tendence přehlížet dynamické aspekty lidského života. Smyslem není však úplné 

popírání existence norem, ale vyjádření potřeby postihnout neustálé vytváření a 

přepracovávání vzorů chování lidí v dynamických sociálních procesech. Z relativistického 

pohledu se deviace vztahuje na chování nebo na osoby, které jsou definovány jako deviantní 

veřejností, tedy na základě reakce okolí. Deviantní je tedy to, co je tak označeno ostatními, 

závisí tedy na diverzitě publika.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11

 MUNKOVÁ, G. Sociální deviace. 2001. s. 13 - 16 
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2. Psychosociální vývoj dítěte       

 

Obecně lze říci, že vývoj je změna, při které organismus nebo jiný vyvíjející se 

objekt získává nové vlastnosti, stává se vnitřně i navenek složitějším a méně závislým na 

svém okolí, tedy samostatnějším.12 Změny k lepšímu, tedy vzestupné, v širokém slova smyslu 

růstové, směřující ke zdokonalování a obohacování, jsou označovány jako evoluční. Ve 

vývoji jedince jsou příznačné pro obdobní dětství a mládí.  Změny k horšímu, sestupné, 

znamenající úpadek a regresi, nazýváme změny involuční. Provází je stárnutí, kdy jedinci 

ubývají síly, oslabuje se paměť, dochází k celkovému chřadnutí, případně k demenci. Různé 

stránky osobnosti podléhají evoluci i involuci odlišně a celkový vývoj je samozřejmě 

individuálně specifický, ovlivněn celou řadou faktorů.13  

Vývoj osobnosti má však svou strukturu, člení se na určitá stadia, období, která na 

sebe navazují. Vážné poruchy v jednom stadiu ztěžují vývoj ve stadiu následujícím, což může 

být příčinou řady problémů.  Vývojové mezníky signalizují proměnu některé ze složek 

psychosociálního vývoje, vymezují rozhraní dvou vývojových fází. Vývojové mezníky 

mohou být biologické (dané především zráním organismu), psychické (daný interakcí 

genetických dispozic a učení) nebo sociální (dané společností, v níž jedinec žije). Přechod 

mezi jednotlivými fázemi není vždy plynulý, může dojít k napětí mezi starou a novou 

variantou, pro kterou není jedinec ještě dostatečně zralý a připravený. Takový stav můžeme 

označit jako vývojovou krizi.14  

Pro rozvoj určitých vlastností a dovedností je jedinec nejvíce disponován v určité 

vývojové fázi, tzv. senzitivní fázi, kdy je k podnětům potřebným k rozvoji dané funkce 

nejcitlivější. Pokud si jedinec v tomto období schopnosti neosvojí, dochází zpravidla do 

budoucna k výraznému narušení, které často nelze později již zcela překonat. Příkladem může 

být absence matky či jiné blízké osoby, která se dítěti maximálně věnuje, bezpodmínečně je 

přijímá a adekvátním způsobem na něj reaguje, v raném dětství, kdy se vyvíjejí dispozice city 

druhých lidí vnímat, těšit se z nich a také je projevovat. Pokud dítěti v rané fázi tato zkušenost 

chybí, vzniká zpravidla deprivovaná osobnost, která se neumí vcítit, opětovat city druhého 

člověka a má v začlenění do společnosti i v osobním životě řadu zjevných i skrytých 

problémů. 

Přestože existují určité zákonitosti vývoje osobnosti, je vývoj každého jedince vždy 

individuální. Typické průběhy vývojových změn mohou být individuálně vyjádřeny, aniž by 

                                                           
12 ŘÍČAN, P. Cesta životem: Vývojová psychologie. 2004. s. 20 
13 HELUS, Z. Osobnost a její vývoj. 2009. s. 55 - 56 
14 VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie I.: Dětství a dospívání. 2005. s. 30 - 32 
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se jednalo o patologii, např. u dítěte se mohou v období vzdoru objevovat záchvaty vzteku, 

lítostivost nebo může mít klidnou podobu očekávání respektu druhých k vlastním přáním, 

stejně tak různě může probíhat adaptace na školní prostředí, zvýšený zájem o druhé pohlaví 

v době nástupu puberty apod. Určitý průběh vývoje je také typický jen pro příslušníky určité 

kultury nebo sociální vrstvy, což je obzvláště důležité mít na paměti v kontaktu s jedinci 

různých etnických menšin a z různého sociokulturního prostředí. Některé odchylky od normy 

mohou být sice nápadné, ale ještě neznamenat poruchu. Určité odchylky jsou však již 

poruchami vývoje, které se mohou projevovat znatelným zpomalením vývoje (případně i 

zrychlením) nebo dokonce tím, že určité změny vůbec nenastupují. Příčiny těchto poruch jsou 

multifaktoriální, mohou vznikat na dědičném základě, v důsledku fyzického poškození 

s následky pro psychický vývoj, v důsledku nemoci, strádání, traumatu, zanedbání či 

narušených sociálních vztahů. Vychovatel by v těchto případech měl vyhledat pomoc 

odborníků.15 

 

 2.1 Činitelé duševního vývoje  

Duševní vývoj jedince je determinován biologickými faktory, prostředím a osobností 

jedince, tedy biopsychosociálně.  

Duševní vývoj je do značné míry vymezen tělesným vývojem, tedy biologicky, 

především vývojem mozku a celého neurohormonálního systému řízení organismu. Tělesný 

vývoj je ovlivněn genetickými dispozicemi a prostředím. Některé dědičné vlastnosti se 

projevují ihned po narození nebo i dříve, jiné až po několika letech. Rozlišujeme dědičné a 

vrozené vlastnosti. Dědičné je to, s čím jsme byli počati a vrozené je to, s čím jsme se narodili 

v důsledku působení různých vlivů prostředí v prenatálním období nebo v průběhu porodu. 

Na vývoj organismu působí také výživa, nemoci i psychické vlivy. Tělesná konstituce 

předznamenává celý další duševní vývoj.16 

Významnou roli hraje prostředí, v němž dítě vyrůstá. Zpravidla rozlišujeme prostředí 

fyzické a prostředí sociokulturní. Materiální prostředí má vliv především na kognitivní vývoj 

a je na něm závislý zejména vývoj malých dětí. Sociokulturní prostředí má zásadní roli při 

rozvoji specificky lidských projevů, jak je verbální komunikace, autoregulace vlastního 

chování podle sociálních norem apod. Proces rozvoje společensky podmíněných zkušeností 

nazýváme socializací.17 Socializace je vlastně vrůstání do společnosti, ve které jedinec žije. 

Každý jedinec žije a vyvíjí se především v interpersonálních vztazích, patří do mnoha různých 

                                                           
15 HELUS, Z. Dítě v osobnostním pojetí: Obrat k dítěti jako výzva a úkol pro učitele a rodiče. 2009. s. 198 - 201  
16 ŘÍČAN, P. Cesta životem: Vývojová psychologie. 2004. s. 25 - 29 
17 VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie I.: Dětství a dospívání. 2005. s. 16 - 17 
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sociálních skupin, do určité společnosti. Společnost na jedince nepřetržitě působí a určuje 

jeho vývoj po celý jeho život.18 Socializační činitele můžeme rozdělit do několika kategorií 

podle míry a bezprostřednosti jejich působení na jedince.  

Společnost neboli obecné sociokulturní vlivy působí na všechny členy daného 

společenství. Všichni si prostřednictvím těchto vlivů osvojí tentýž jazyk a přibližně stejné 

hodnoty i způsoby chování, které jsou obecně respektovány a vyžadovány. Určitý přijímaný 

řád usnadňuje vzájemné soužití a zjednodušuje orientaci v různých sociálních situacích. 

Generace si jej předávají prostřednictvím mezilidské interakce, sociálním učením. Vlivem 

aktuálních okolností se tato pravidla a postoje mohou měnit, jelikož společnost se v průběhu 

času mění a prochází fázemi zásadních změn, které se podílí na vzniku tzv. kohortové 

zkušenosti. Každého jedince ovlivňuje charakter období, ve kterém prožil své dětství a 

dospívání. Vliv na vývoj jedince mají i konkrétní lokality, kde člověk žije – prostředí malého 

města působí jinak než anonymní velké sídliště. Specifický vliv mají také média, které 

prezentují uznávané hodnoty, normy a postoje, čímž spoluutvářejí styl života i názory velkého 

množství lidí. 

Sociální vrstva, ke které jedinec patří, mu obecná pravidla určitým způsobem 

zprostředkovává a interpretuje, ovlivňuje jeho celkový postoj. Každá sociální vrstva může mít 

jiné hodnoty, normy a s tím související styl života, což je zřetelné například u různých 

minoritních skupin. 

Malé sociální skupiny, které jsou charakteristické přímým kontaktem všech svých 

členů a s tím souvisejícím osobním významem, strukturovaností a přesným vymezením rolí, 

mají právě díky těmto vlastnostem na život jedince zásadní vliv. Nejvýznamnější sociální 

skupinou je jednoznačně rodina, která dítěti individualizovaně a pro ni typickým způsobem 

zprostředkovává sociokulturní zkušenosti. Rodina poskytuje jedinci základní zkušenosti, které 

ovlivňují, jak bude chápat různé informace a jak na ně bude reagovat. Rodina je také osobně 

významné prostředí, které by mělo sloužit jako citové zázemí, jako zdroj jistoty a bezpečí, 

čímž se podílí na rozvoji pocitů sebejistoty a sebedůvěry, na nichž závisí uplatnění schopností 

jedince. Rodinné prostředí ovlivňuje dítě také biologicky a sociálně, jelikož existují určité 

genetické předpoklady, rodiče mají určité dispozice, schopnosti a různou sociokulturní 

úroveň, což ovlivňuje jejich výchovný přístup. Rodina určuje, jaký schopnosti a dovednosti 

jsou ceněny a naopak, posiluje tedy rozvoj kompetencí, které považuje za důležité a jiné může 

naopak potlačovat. Důležitými faktory jsou také styl rodinné výchovy a vlastnosti rodiny 

(např. její stabilita, míra koheze, otevřenosti, pružnosti a adaptability, míra její integrovanosti 

                                                           
18 ŘÍČAN, P. Cesta životem: Vývojová psychologie. 2004. s. 29 - 32 
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v širším společenství). Například nestabilní, nesoudržná rodina nemůže dítěti poskytnout 

potřebnou jistotu a bezpečí, což se odrazí na jeho sebedůvěře a samostatnosti.  

Další sociální skupinou, která má zásadní význam pro rozvoj dítěte, je vrstevnická 

skupina. Pro dítě je důležité, aby bylo vrstevnickou skupinou přijímáno, jelikož pokud jsou 

reakce vrstevníků výhradně nepříznivé, může to negativně ovlivnit jeho další vývoj, může se 

zafixovat pocit nejistoty. Vrstevnické vztahy jsou zvláště důležité v období dospívání, kdy 

často tvoří zázemí či zdroj pomoci a opory v obtížných situacích. Významnou institucí 

zasahující do vývoje osobnosti dítěte je škola. Škola nerozvíjí jen poznávací schopnosti a 

dovednosti, ale je důležitým socializačním činitelem, který formuje určité osobnostní 

vlastnosti. Také hodnocení výkonů a chování je specifickou zkušeností, která ovlivňuje dětské 

sebepojetí. Je však nezbytné mít na paměti, že sociální vlivy nepůsobí na všechny děti stejně. 

Závisí na tom, jak podnětům a požadavků dítě rozumí, jak si je vysvětluje a jak je prožívá. 

Důležitou roli tedy hraje aktuální vývojová úroveň jedince a jeho předchozí zkušenosti.19 

Dalším faktorem determinujícím duševní vývoj jedince je jeho osobnost, která se v 

průběhu celého života utváří, vyhraňuje a rozvíjí. Pro vývoj osobnosti je obzvláště významný 

vznik vědomí já v raném dětství, z něhož se postupně vytváří sebehodnocení a sebepojetí, 

které se stává vztažným systémem prožívání a chování.20 Můžeme také říci, že vývoj 

osobnosti je často také do jisté míry výsledkem cílevědomé aktivity, jelikož člověk dokáže 

sám sebe měnit podle ideálu, který přijme a podle cíle, který si stanoví. Všechny hlavní 

činitele duševního vývoje – biologické, sociální i psychické – jsou velmi těšně provázány a 

vzájemně se ovlivňují.21  

 

2.2 Vývojová stadia v dětství a dospívání 

Jak již bylo řečeno, vývoj osobnosti probíhá v určitých stádiích, jejichž pořadí je 

nutné, zákonité. Každé stádium předpokládá přípravu v předchozím stádiu a připravuje 

následující stádium. Pro každé charakteristický určitý základní problém – vývojová krize. 

Nejpodrobněji tuto koncepci zpracoval v polovině dvacátého století neoanalytik Erik Erikson, 

který rozlišil osm vývojových stádií a u každého u nich vyjádřil klí čový problém: 

 

 

 

                                                           
19 VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie I.: Dětství a dospívání. 2005. s. 17 - 20 
20 NAKONEČNÝ, Milan. Psychologie osobnosti. 2009. s. 83 
21 ŘÍČAN, P. Cesta životem: Vývojová psychologie. 2004. s. 33 - 35 
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1. Základní důvěra proti základní nedůvěře (nemluvně) 

V tomto období se u dětí formuje důvěra v lidi, život a svět, nebo naopak nedůvěra 

k nim. Důležitý je vztah pečující osoby a dítěte, kdy bazální důvěra kojence pomáhá vytvořit 

účinné způsoby chování ke zvládání nepříjemných událostí v průběhu vývoje. Dítě potřebuje 

překonat nejistotu a strach, vytvořit si silný pocit důvěry a jistoty. Při nevhodném vývoji 

vzniká naopak nedůvěra, úzkost a nejistota. Ctností tohoto stadia je naděje. 

 

2. Autonomie proti studu, zahanbení a pochybám (batole) 

Dítě se buď osamostatňuje, stává se autonomní osobností, nebo se udržuje 

v závislosti, pochybuje o sobě, prožívá silné pocity studu a zahanbení, popřípadě se stává 

tvrdohlavým, negativistickým. Závisí to na tom, jak se k němu dospělí chovají. Pokud dítě 

příliš omezují a kritizují, objevují se u něj pocity nedostačivosti, snížené sebeúcty a sníženého 

sebevědomí. Ctností tohoto stádia je vůle.  

  

3. Iniciativa proti vině (předškolní věk) 

Dítě zkouší nové aktivity, experimentuje a plánuje. Stává se buď aktivním, 

iniciativním a vytváří si zdravé sebevědomí, nebo se u něho formuje nezdravé svědomí 

s pocity viny. Rodiče by proto měli udržovat jeho iniciativu a aktivitu, aby nedocházelo 

k přehnaným pocitům viny. Ctností tohoto stádia je účelnost. 

 

4. Snaživost, přičinlivost proti méněcennosti, inferioritě (školní věk) 

Dítě se snaží o osvojení dovedností a dosažení úspěchu, nebo podléhá komplexu 

méněcennosti. V tomto období přechází dítě od hry k produktivním činnostem. Zapojuje se do 

plnění společenských úkolů, rozvíjí se výkonová motivace. Úspěch vyvolává radost, neúspěch 

pocit méněcennosti. Opět velmi záleží na tom, jak rodiče dítě podporují nebo naopak 

potlačují. Ctností tohoto stádia je kompetence.  

 

5. Identita proti konfuzi, zmatení rolí (puberta a adolescence) 

Děti/mladiství hledají svůj způsob života a vztahy ke světu, snaží se najít svou 

identitu, smysl života. Současně musí zvládat více sociálních rolí. To vše vede k určité 

nejistotě z prožívání vlastní role, k vnitřním zmatkům. V některých případech hledají 

adolescenti svou identitu v aktivitách, které odporují dané kultuře, a přijímají hodnoty, které 

jsou v protikladu s hodnotami jejich rodičů. Pokud se identifikují s určitou skupinou, 

propůjčují si tak určitý podíl kolektivní identity, stereotypizují sami sebe, formují své 
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hodnoty, což může vést k vytváření předsudků a diskriminaci druhých, včetně kriminálního 

chování. Někteří mladí lidé nejsou schopni vyřešit krizi identity a potřebují období odkladu, 

které Erikson nazval psychosociálním moratoriem, ve kterém jsou odloženy závazky 

dospělosti. Ctností tohoto stádia je věrnost (osobní odpovědnost) zvolenému povolání a své 

životní filozofii. 

 

Další tři Eriksonova stádia vývoje se již týkají dospělosti, proto je pro potřeby této 

práce nadbytečné je zde uvádět.22 Další významnou teorii vývojových stádií zpracoval 

švýcarský psycholog Jean Piaget, který pozorováním svých dětí dospěl k závěru, že schopnost 

dětí přemýšlet a uvažovat prochází několika stupni kvalitativně odlišných stádií, kdy každé 

z nich má ještě několik dílčích fází. Za hlavní stádia označil senzomotorické stádium, 

předoperační stádium, stádium konkrétních operací a stádium formálních operací. 

 

Senzomotorické stádium (0 – 2 roky) 

V tomto období děti aktivně odhalují vztahy mezi svým jednáním a důsledky tohoto 

jednání a tak začnou odlišovat sebe od ostatních objektů. Důležitým objevem je vědomí 

stálosti objektu – dítě si začne uvědomovat, že objekt stále existuje, i když není bezprostředně 

dostupný smyslovému vnímání, nevidí ho, což dříve nezvládalo. 

 

Předoperační stádium (2 – 7 let) 

Dítě se učí užívat jazyk a vytváří reprezentace objektů pomocí představ a slov. 

Důležitým rysem tohoto stádia je to, že dítě není ještě schopno zaměřit svoji pozornost na 

více než jeden aspekt současně (např. třídí předměty podle jednoho rysu – dává dohromady 

všechny červené hračky bez ohledu na jejich tvar apod.), převládá zrakové vnímání. Myšlení 

je egocentrické, dítě má problém s uvědomováním si názorů druhého. Egocentrismem Piaget 

vysvětluje rigiditu předoperačního myšlení, jelikož si malé děti neumějí představit jiný úhel 

pohledu. 

 

Stádium konkrétních operací (7 – 12 let) 

Dítě již dokáže logicky přemýšlet o objektech a událostech, chápe stálost počtu, 

množství a hmotnosti, dokáže třídit předměty podle různých vlastností a dokáže je seřadit 

                                                           
22 VAŠUTOVÁ, Maria. Pedagogické a psychologické problémy dětství a dospívání. 2005. s. 16 - 19 
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podle jedné vlastnosti (např. velikosti). Dítě používá abstraktní pojmy, avšak pouze ve vztahu 

ke konkrétním předmětům.  

 

Stádium formálních operací (12 let a více) 

Dítě dospívá k myšlení na úrovni dospělého. Dokáže myslet logicky v abstraktních 

pojmech a systematicky testovat hypotézy. Zabývá se abstrakcí, budoucností a ideologickými 

problémy. 

 

V současnosti však některé metody testování intelektových schopností dětí dokazují, 

že Piaget schopnosti děti podceňoval. Mnoho úkolů pro testování teorií vývojových stádií 

vyžaduje několik dovedností (např. pozornost, paměť a specifické znalosti některých faktů) a 

dítě může mít ve skutečnosti schopnost, která je v pokusu vyžadována, ale nezvládne ho, 

protože postrádá některé jiné nezbytné dovednosti pro pokus. 23 

Piaget se zabýval také vývojem morálního usuzování, kdy dospěl k závěru, že se 

chápání pravidel vyvíjí v posloupnosti čtyř stádií. Na počátku předoperačního období (cca ve 

dvou – třech letech dítěte) se objevuje první stádium, ve kterém si dítě hraje podle vlastních 

pravidel, které sice vnáší do hry řád, ale dítě je často a libovolně mění. Zhruba na začátku 

pátého roku věku nastává druhé stádium morálního vývoje, kdy se vyvíjí smysl pro povinnost 

dodržovat pravidla, která jsou brána jako absolutní morální imperativy určené nějakou 

osobou. Pravidla jsou daná, nedotknutelná a v žádném případě není možné je měnit. Děti 

v tomto stádiu posuzují činy především z hlediska jeho následků než z hlediska záměrů. Ve 

třetím stádiu dítě začíná uznávat některá pravidla sociálních konvencí, kdy společné dohody 

mohou být libovolně stanovovány i měněny, pokud s tím všichni zúčastnění souhlasí. Děti již 

chápou trest jako lidský čin, nikoli jako nevyhnutelnou, danou odplatu. Konečné, čtvrté 

stádium se objevuje okolo dvanáctého roku. Je charakteristické ideologickým způsobem 

morálního usuzování, které se dotýká širších sociálních problémů, nikoli pouze osobních a 

interpersonálních situací.  

Americký psycholog Lawrence Kohlberg se také zabýval vývojem morálního 

rozhodování, které rozšířil i o období adolescence a dospělosti. Vytvořil určitá morální 

dilemata ve formě povídek, o nichž pokusné osoby poté diskutovaly. Vývojová období poté 

rozčlenil do tří úrovní, které obsahují šest stádií. Pro první úroveň je charakteristická 

předkonvenční morálka. Trvá většinou do deseti let věku. Nejprve převažuje orientace na 

                                                           
23 ATKINSON, Rita L. et al. Psychologie. 2003. s. 76 - 81 
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trest, což znamená, že dítě poslouchá příkazy proto, aby se vyhnulo potrestání. V dalším 

stádiu je již dítě orientováno na odměnu, kterou se snaží za chování získat. Jedná tak, aby se 

mu vrátilo to, co poskytlo. Po desátém roce se již dítě dostává na druhou úroveň, ve které je 

typická konvenční morálka. Dítě začíná hodnotit činy podle názorů druhých lidí. Přizpůsobuje 

se, aby se vyhnulo nesouhlasu ze strany druhých, později dodržuje sociální normy, aby se 

vyhnulo odsouzení ze strany autorit a vzniku vlastních pocitů viny, že „nedělá svoji 

povinnost“. Na třetí úroveň s postkonvenční morálkou se dítě dostává, pokud dosáhlo 

v myšlení stádia formálních operací, je schopno abstraktního myšlení (zpravidla přibližně ve 

dvanácti – třinácti letech věku). Na této úrovni jedná jedinec podle principů obecně 

uznávaných jako podstatné pro veřejné blaho, aby získal uznání od vrstevníků a tím i uznání 

sebe samého. V nejvyšším stádiu se jedinec orientuje na univerzální etické principy, kdy 

jedná již podle samostatně zvolených etických principů a tyto principy podporuje, aby 

zabránil odsouzení sebe samého. 24 

           

            

            

            

   

 

                                                           
24 ATKINSON, Rita L. et al. Psychologie. 2003. s. 84 - 86 
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3. Poruchy chování u dětí a dospívajících 

 

Vzhledem ke změně životního stylu v soudobé společnosti, kdy se zdá, že neustále 

přibývá nejrůznějších sociálních patologií a z lidského chování se vytrácí obyčejná slušnost, 

jsou poruchy chování u dětí a dospívajících velmi diskutovanou problematikou. Dříve se 

zodpovědnost za výchovu dětí přisuzovala především rodičům nebo celkově rodině, 

v současnosti je tento nelehký úkol částečně předán pedagogickým pracovníkům ve výchovně 

vzdělávacích institucích. Je tedy nezbytné orientovat se nejen v oblasti psychosociálního 

vývoje dítěte, ale i v problematice poruch chování. Tento pojem však jednotliví autoři 

vymezují poměrně rozdílně, stejně jako diagnostická kritéria pro určení těchto poruch.  

Poruchy chování můžeme charakterizovat jako odchylku v oblasti socializace, kdy 

jedinec není schopen respektovat normy chování na úrovni odpovídající jeho věku, 

eventuálně na úrovni svých rozumových schopností. Dítě by mělo příslušné normy nejen znát, 

ale také se podle nich chovat, i když ho právě nikdo nekontroluje. Aby bylo dítě schopno 

chápat význam a podstatu pravidel chování, musí být dostatečně rozumově vyspělé a 

dosáhnout určitého stupně autoregulace. Obecně řečeno tedy považujeme za poruchu chování, 

pokud chování  nerespektuje sociální formy platné v dané společnosti (které jedinec zná a 

chápe) a jedinec se chová neadekvátně k ostatním lidem, díky čemuž není schopen navázat a 

udržet přijatelné sociální vztahy. Porucha chování v dětském věku může mít pouze přechodný 

charakter, tedy s věkem postupně vymizet, ale může také signalizovat rozvoj poruchy 

osobnosti.25 

Vzhledem k tomu, že se u každého dítěte někdy objeví problémy v chování, jako 

např. odmlouvání, rvačky, křik nebo neposlušnost, je třeba si uvědomit, že mezi 

problémovým chováním, které se může vázat i k určité etapě vývoje dítěte, a poruchou 

chování je rozdíl. Vojtová uvádí jako zásadní rozdíly motivaci nežádoucího chování, dobu 

trvání a vývojový stupeň dítěte při výskytu určitého chování a intenzitu nežádoucích projevů 

chování. Názory na četnost výskytu poruch chování v populaci se u jednotlivých autorů velmi 

liší (může se jednat o široké rozmezí 5 – 20 %), což je zapříčiněno především rozdílností 

diagnostických kritérií, ale také výběrem zkoumaného souboru nebo významem, který daná 

společnost diagnostice poruch chování přikládá. Také v názoru, zda se počet dětí a 

dospívajících s poruchami chování zvyšuje, se různí odborníci neshodují. Velká část však 

                                                           
25 VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. 2004. s. 779 - 780 
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svými výzkumy a studiemi dokládá, že se zvyšuje především podíl závažného problémového 

chování. Nepochybné však je, že výskyt poruch chování je výrazně vyšší u chlapců, kdy je 

uváděn poměr v rozmezí 1 : 4 až 1 : 12.26  

Dle Mezinárodní klasifikace nemocí jsou poruchy chování charakterizovány 

opakujícím se a trvalým výskytem disociálního, agresivního a vzdorovitého chování, které 

odporuje sociálnímu očekávání přiměřenému věku jedince. Pro stanovení diagnózy musí 

nežádoucí chování trvat nejméně šest měsíců.27 

 

3.1 Příčiny vzniku poruch chování 

Příčiny vzniku poruch chování mohou být různé, obvykle se jedná o nepříznivý vliv 

většího počtu různých rizik, proto hovoříme o multifaktoriálním podmínění. Může se jednat o 

faktory biologické i sociální, které působí ve vzájemné interakci. Vágnerová označuje jako 

základní faktory genetické dispozice, biologické dispozice, úroveň inteligence a vliv 

sociálního prostředí.  

Genetická dispozice k disharmonickému vývoji a nestandardnímu způsobu reagování 

se v dětství projevuje především na úrovni temperamentu. Mezi rizikové faktory patří 

dráždivost, impulzivita, potřeba vyhledávat vzrušení, snížený sklon k úzkostnému prožívání a 

menší citlivost ke zpětné vazbě, tedy nezávislost na pozitivním sociálním hodnocení, 

lhostejnost k odezvě. V těchto případech se různé potíže projevují již v raném věku a jsou 

obvykle velmi málo výchovně ovlivnitelné. Pro tyto děti je typický odmítavý postoj k běžným 

sociálním normám a upřednostňování vlastních pravidel chování, které je většinou zaměřeno 

jen na uspokojování vlastních potřeb. V dospělosti se u takových dětí většinou projeví 

porucha osobnosti. Jelikož bývá podobně disponován alespoň jeden z rodičů, je těžké odlišit 

dědičnou zátěž od psychosociální, jelikož rodič s problémovým chováním vychovává dítě 

nevhodným způsobem a není pro něj žádoucím modelem chování. 

Biologická zátěž může vzniknout na úrovni narušení struktury či funkcí CNS, které 

může mít různé příčiny, např. může být důsledkem poporodního postižení, úrazu hlavy, 

zánětlivého onemocnění mozku apod. Velmi důležitý je z tohoto hlediska rozvoj frontálního 

kortex, který definitivně dozrává až v adolescenci. Zátěž organického postižení CNS se 

                                                           
26 VOJTOVÁ, V. Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva života v dospělosti. 

2010. s. 83 - 84 
27 Světová zdravotnická organizace. Mezinárodní klasifikace nemocí, 10. revize: Duševní poruchy a poruchy 

chování: Popisy klinických příznaků a diagnostická vodítka. 1992. s. 232 - 233 
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projevuje především emoční labilitou, impulzivitou a nižší schopností sebeovládání, kdy tito 

jedinci často reagují neadekvátně. 

Přestože úroveň inteligence nehraje významnou roli v pravděpodobnosti vzniku 

poruchy chování, jelikož mezi asociálními jedinci se vyskytují i osoby s nadprůměrnými 

schopnostmi, mívají děti a dospívající s problémovým chováním v průměru o něco nižší 

inteligenci. Školní selhávání, které se u dětí s poruchovým chováním často objevuje, bývá 

zapříčiněno spíše sociokulturní zanedbaností a celkově nepříznivou konstelací zátěžových 

faktorů.  

Vliv sociálního prostředí hraje ve vývoji poruch chování velmi významnou roli. 

Nevhodné nebo nepodnětné prostředí představuje riziko ve smyslu rozvoje nežádoucích 

způsobů chování, příp. také nepříznivých osobnostních charakteristik. Nejdůležitějším 

sociálním prostředím je samozřejmě rodina, ve které dítě získává základní sociální zkušenost. 

Nápodobou nebo identifikací s rodiči si zde může osvojit poruchové chování, přijmout 

odlišný normativní a hodnotový systém. Důsledkem rané citové deprivace může být změna 

dětské osobnosti. Rizika působení rodinného prostředí lze dělit následovně: 

• Rodiče jsou anomální osobnosti, proto nejsou schopni uspokojivě plnit 

rodičovskou roli. Jedná se především o rodiny asociálních jedinců trpících 

poruchou osobnosti, osob závislých nebo emočně chladných jedinců bez zájmu o 

potomstvo. 

• Neplná rodina, kdy je role osamělého rodiče náročnější, což zvyšuje možnost, že 

rodina nebude schopna poskytovat dítěti podporu a všechny vzorce chování, jaké 

by potřebovalo. Značná část dětí s poruchami chování žije v neúplné rodině, 

většinou pouze s matkou, kde může nepříznivě působit nedostatek otcovské 

autority a mužského vzoru chování. Výchova v těchto rodinách bývá extrémní 

s nevyhovujícími výchovnými strategiemi. Typická je nedůslednost, lhostejnost, 

odmítání a zanedbávání dítěte, ale na druhé straně také tvrdá disciplína. Časté jsou 

tělesné tresty i týrání. 

• Rodina neplní všechny své funkce a neposkytuje dítěti všechny potřebné podněty, 

přestože je úplná a rodiče nejsou jednoznačně anomální osobnosti. Rodina může 

fungovat pouze formálně, kdy nedává dítěti pocit jistoty, že je pro rodiče důležité 

a nedokáže mu vymezit žádoucí hodnoty a normy chování – působí 

subdeprivačně. Příčinou vzniku poruch chování může být i nuda, nedostatek 

životního smyslu a adekvátních cílů u dětí z úplných a zdánlivě funkčních rodin.  
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• Rodiče nejsou schopni zvládnout svou roli u problematicky disponovaného 

jedince či ve ztížených sociálních podmínkách, jejich selhání má selektivní 

charakter. Pokud by jejich situace nebyla tak obtížná, dokázali by plnit 

rodičovskou roli alespoň přijatelně.  

• Určité subkultury a sociální skupiny, které tolerují nebo podporují některé 

nežádoucí formy chování. Dítě je zde vychováváno naprosto odlišně a jsou mu 

prezentovány jako žádoucí jiné hodnoty a normy. Problémové chování se v těchto 

rodinách rozvíjí v důsledku nápodoby dospělých nebo i pod jejich dohledem.  

Další sociální skupinou, která může na dítě negativně působit, především pokud 

rodina nepředstavuje přijatelné zázemí, je skupina vrstevníků, zejména v případě asociálně 

zaměřené party se specifickými normami a hodnotami. Činitelem v rozvoji nežádoucího 

chování může být i určité životní prostředí, např. velká sídliště typická svou anonymitou.28  

 

3.2 Psychologická charakteristika poruchového chování 

Při diagnostice poruch chování je základním znakem odlišnost chování, pro které je 

typický sklon i určitým emočním reakcím a převažujícímu ladění. Odlišný je i způsob 

uvažování, respektive hodnocení různých situací a motivace poruchového chování. 

 

Emoční prožívání 

Neadekvátní chování je často důsledkem odlišného citového prožívání, z vrozeného 

nebo vypěstovaného sklonu k negativnímu emočnímu ladění. Děti s poruchou chování bývají 

nespokojené, mrzuté a někdy zvýšeně úzkostné, s čímž souvisí také časté emoční napětí, 

pocity nepohody a celková dráždivost. Emoční nestabilita může značit organické postižení 

CNS, může souviset s pohotovostí reagovat afektivně, nepřiměřeně podnětům. V důsledku 

citové deprivace či týrání dětem chybí pozitivní citové prožitky, jsou citově chladné a může u 

nich převažovat hostilita. 

Regulace vlastního chování bývá obvykle pouze emocionální a směřuje k vlastnímu 

uspokojení bez ohledu na okolí. Jedinci s poruchami chování mívají sníženou toleranci 

k zátěži, nejsou schopni odložit vlastní uspokojení či se ho dokonce vzdát, mívají sníženou 

schopnost sebeovládání, bývají impulzivní. Tyto děti velmi často nejsou schopny předvídat 

následky svého jednání. 

 
                                                           
28

 VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. 2004. s. 780 - 784 
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Kognitivní funkce 

Narušené chování může také vyplývat z odlišného způsobu uvažování, resp. 

hodnocení situace a interpretace reakce jiných lidí. Děti s poruchami chování mívají sníženou 

schopnost adekvátně zpracovat různé informace a na jejich základě plánovat a regulovat své 

chování. V některých případech se může jednat až o narušení kognitivní orientace ve světě, 

především v jeho sociální oblasti, kdy jedinci nejsou schopni rozpoznat a diferencovat určité 

sociální signály komunikačních partnerů, nerozumějí dobře podstatě běžných sociálních 

situací, a proto na ně i nepřiměřeně reagují. Příčinou narušeného uvažování může být 

nepříznivá biologická dispozice (nejčastěji odchylka v oblasti prefrontální mozkové kůry) 

nebo nepřiměřená zkušenost, která jim opakovaně potvrdila oprávněnost jejich úsudku, kdy se 

dítě například naučilo prosazovat své potřeby násilím. Častým problémem je neschopnost 

poučit se ze zkušenosti v důsledku necitlivosti ke zpětné vazbě.  

S odlišným hodnocením okolního světa a lidí souvisí i narušené sebehodnocení, které 

se pohybuje mezi dvěma extrémy. Může se jednat o pocity nadřazenosti a oprávněnosti 

získávat výhody bez ohledu na prostředky nebo o nízké sebehodnocení spojené s pocity 

méněcennosti. Narušené sebehodnocení lze chápat jako kompenzaci problémů, obrannou 

reakci. Hodnocení vlastního problémového chování nebývá zpravidla příliš kritické. Pocity 

viny mnohdy zcela chybějí. 

 

Motivace nežádoucího chování 

Jelikož každá lidská reakce má nějaký důvod, motiv a zpravidla slouží k uspokojení 

nějaké potřeby, platí toto i pro chování nežádoucí. Důvodem může být potřeba stimulace, 

potřeba vzrušení, která je častá zejména u dětí a mladistvých, kteří neznají jiné, přijatelnější 

způsoby, jak se bavit nebo se prostě nudí. Dále může být nežádoucí chování náhradním 

uspokojením potřeby citové jistoty a bezpečí, kdy se dítě snaží upoutat pozornost nebo 

nalezne v asociální partě náhradu za citové zakotvení v rodině, jelikož je zde akceptován a 

parta mu poskytuje zázemí, které jinde nemá. Další potřebou, kterou lze nežádoucím 

chováním uspokojit, je potřeba seberealizace. Jedinci, kterým dělá potíže získat ocenění a 

uznání sociálně přijatelnějším způsobem, mohou volit tuto cestu, kdy jsou pozitivně 

hodnoceni partou, získávají zde potřebnou prestiž a potvrzují si vlastní hodnotu. Motivem 

může být také potřeba úniku z aktuálně tíživé, ohrožující situace, tzv. volání o pomoc, ale i 

potřeba získat žádoucí materiální prostředky, které například potvrzují určitou prestiž jedince 

nebo mu umožňuje žít požadovaným stylem života. 
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Odlišnost socializace 

Pro děti s poruchami chovní jsou typické narušené vztahy k jiným lidem. Nechápou 

nebo neakceptují nutnost přizpůsobit své chování kvůli udržení dobrých vztahů s lidmi určité 

normě. Většinou mají špatné vztahy s rodiči či dalšími členy rodiny i deformované vztahy 

s vrstevníky. Schopnost empatie je omezená a převládá egocentrismus. Ve vztahu k jiným 

lidem převládá lhostejnost, bezohlednost, hrubost a nevytváří se standardní citová vazba 

spojená s diferenciací chování. Tyto děti bývají proto neoblíbené, což ještě posiluje jejich 

připravenost reagovat bez jakýchkoli ohledů. Vinu přičítají druhým lidem, ne svým 

nedostatkům. 

Potřeba získání sociálního zázemí vede k tendenci stát se členem party, která dítěti 

poskytne pocit podpory a sounáležitosti, pocit jistoty a potřebného sebevědomí. Vzhledem 

k tomu, že jedincům s poruchami chování často imponují vlastnosti jako fyzická síla, 

nedostatek soucitu a ohledu, sebeprosazení se za každou cenu, orientace na aktuální prožitek a 

materiální hodnoty, vzniká lehce vazba na nežádoucí autoritu. Závadová parta poté může 

podporovat další rozvoj problematického chování.29  

 

3.3 Typy poruch chování 

Poruchy chování lze členit z nejrůznějších hledisek. Různí autoři je rozlišují na 

základě různých kritérií, což závisí na jejich celkové orientaci a odborném zaměření.  

 

Rozlišení poruch chování z hlediska závažnosti, věku a osobnosti 

Poruchy chování můžeme členit například: 

• podle stupně společenské závažnosti 

• z hlediska věku 

• podle převládající složky osobnosti 

• u dětí s ADHD 

 

Poruchy chování dle stupně společenské závažnosti 

Disociální chování, které můžeme označit jako chování nespolečenské, vyznačující 

se nepřiměřenými reakcemi na podněty, jež však dosud nenabylo sociální dimenze. Projevuje 

se především v rodinném a školním prostředí a je zvládnutelné běžnými výchovnými postupy. 

                                                           
29

 VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. 2004. s. 784 - 787 
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Mezi nejčastější projevy patří neposlušnost, vzdorovitost, negativismus, lži, přestupky proti 

školnímu řádu apod. Často souvisí s určitým vývojovým obdobím a velice často samy odezní 

nebo bývají zvládnutelné za pomoci ambulantní poradenské nebo terapeutické péče 

psychologa, případně speciálního pedagoga. 

Asociální chování je již v rozporu se společensky uznávanými normami chování, 

s morálkou. Podstatou projevů je nedostatek nebo dokonce absence sociálního cítění, citová 

plochost. Společenské normy jsou porušovány v rozsahu, jímž se jedinec svým chováním 

výrazně odlišuje od věkového a obecně sociálního průměru své populace. Porušování 

společenských norem je již společností eticky neakceptovatelné, avšak nedochází zatím 

k porušování obecně platných právních norem. Typickými projevy je záškoláctví, požívání 

alkoholu a návykových látek, útěky, toulky, demonstrativní poškozování. V případě 

asociálního chování se však nejedná o přechodné chování, které by bylo vyvoláno zvědavostí, 

ale je charakteristické setrvalostí. Náprava takového chování zpravidla již vyžaduje ústavní 

péči.  

Antisociální chování je chování, které je zaměřeno vědomě na porušování zákonem 

chráněných nejzávažnějších společenské normy a často ohrožuje v závažné míře zásadní 

hodnoty uznávané a chráněné lidskou společností, jako např. život, zdraví, lidská důstojnost, 

majetek. Mezi nejzávažnější formy patří zabití, vraždy, sexuální delikty, loupeže, krádeže, 

vystupňované násilí, terorismus a organizovaný zločin. Náprava jedince s antisociálním 

chováním je prováděna prostřednictvím ústavní péče ve školských zařízeních nebo věznicích. 

 

Poruchy chování z hlediska věku 

Každé věkové období jedince s sebou přináší určitá specifika chování. Odchylky od 

chování charakteristického pro určité vývojové stadium jsou poté označeny za poruchy 

chování, z nichž některé jsou pro daný věk typické a některé se vyskytují ve všech nebo více 

věkových obdobích. Obecně můžeme říci, že projevy asociálního chování se objevují 

především u mladších dětí, zatímco projevy antisociálního chování jsou častější u jedinců 

staršího školního věku (dětí starších 12 let) a mládeže. Asociální chování se projevuje ve 

formě výchovných obtíží, které se mohou u některých dětí projevit v souvislosti s nástupem 

do školy či počátkem puberty. Antisociální poruchy chování jedinců ve věku 15 – 18 let, tedy 

mladistvých, jsou označovány jako juvenilní delikvence či kriminalita mladistvých.  
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Poruchy chování podle převládající složky osobnosti 

Porucha chování je vnímána jako porucha struktury osobnosti, kdy se její důsledky 

projevují jako komplexní porucha v jednotlivých formách sociální činnosti, jako ve výchově, 

vzdělávání, v práci, přestože v různé intenzitě. Z hlediska převládající složky osobnosti 

můžeme rozlišit osoby neurotické, psychopatické, sociálně nepřizpůsobivé a osoby se 

sníženými rozumovými schopnostmi. U neurotiků je zdrojem poruch především neurotizující 

prostředí, převážně nevhodné, tedy závadové rodinné prostředí. U psychopatického jedince 

bývá zdrojem vrozená dispozice. Osoby nepřizpůsobivé jsou osoby propuštěné z výkonu 

trestu odnětí svobody, osoby, proti kterým je vedeno trestní řízení, osoby závislé na alkoholu 

nebo jiných návykových látkách, osoby žijící nedůstojným způsobem života, osoby 

propuštěné ze školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy.30 

 

Členění poruch chování dle Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10) 

Dle MKN-10 jsou poruchy chování zařazeny do kategorie s označením F91 Poruchy 

chování. Často jsou též spojovány s Hyperkinetickými poruchami z kategorie F90, jelikož se 

u nich často objevuje problémové chování a s poruchami chování se pojí.  

 

F91.0 Porucha chování ve vztahu k rodině 

Poruchy chování z této kategorie se projevují disociálním či agresivním chováním, 

které je zaměřeno úplně nebo téměř úplně omezeno na domov nebo interakce se členy 

nukleární rodiny nebo bezprostřední domácnosti, sociální vztahy dítěte mimo rodinu jsou 

normální. Ve většině případů vzniká tato porucha v souvislosti s nějakou formou zřetelného 

narušení vztahu dítěte k jednomu nebo několika členům nukleární rodiny, např. může 

vzniknout v souvislosti s konfliktem s novým nevlastním rodičem. 

 

F91.1 Nesocializovaná porucha chování 

Pro tuto poruchu chování je charakteristická kombinace trvalého disociálního nebo 

agresivního chování s výrazným rozsáhlým narušením vztahů jedince k ostatním dětem. 

Hlavním znakem je nedostatečné zapojení do skupiny vrstevníků, kdy se narušené vztahy 

s vrstevníky projevují izolací, odmítáním nebo neoblibou u ostatních dětí a nedostatkem 

blízkých přátel nebo trvalých empatických, vzájemných vztahů k jiným dětem stejné věkové 

skupiny. Ve vztazích s dospělými se objevují často neshody, nepřátelství a vzdor, někdy se 
                                                           
30

 SCHELLEOVÁ, I. a kol. Právní postavení mladistvých. 2004. s. 24 - 31 
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ale objeví i dobré vztahy s dospělými, kterým však obvykle chybí důvěrnost. Často se k této 

poruše přidružuje nějaká emoční porucha.  

Jedinec s touto poruchou páchá přestupky zpravidla samostatně. Charakteristické je 

tyranizování slabších, nadměrně mnoho rvaček a u starších dětí vydírání nebo násilnosti, 

přílišná neposlušnost, hrubost, nespolupráce a odmítání autority, těžké výbuchy zlosti a 

nekontrolovaný vztek, ničení majetku, zakládání ohňů a krutost k druhým dětem a ke 

zvířatům. Obvykle se porucha projevuje ve všech situacích, ale nejvýrazněji se projevuje ve 

škole. K tomuto typu poruchy řadíme poruchu chování samotářského agresivního typu a 

nesocializovanou agresivní poruchu. 

 

F91.2 Socializovaná porucha chování 

Tato porucha zahrnuje trvalé disociální nebo agresivní chování, které se vyskytuje u 

jedinců obvykle dobře zapojených do skupiny svých vrstevníků. Hlavním rozdílem mezi touto 

poruchou a nesocializovanou poruchou chování je přítomnost trvalého přátelství s vrstevníky 

zhruba stejné věkové skupiny. Často se skupina vrstevníků skládá z mladých lidí zapojených 

do delikventních nebo disociálních aktivit. V případě, že se dítě dopouští tyranizování, mohou 

být vztahy k obětem nebo jiným dětem narušeny, ale zpravidla má dítě nějakou jinou skupinu 

vrstevníků, ke které je loajální a trvale přátelské. Vztahy k dospělým autoritám bývají špatné, 

emoční poruchy jsou minimální. Socializovaná porucha chování zahrnuje poruchu chování – 

skupinový typ, skupinovou delikvenci, přečiny s partou, krádež v účasti s druhými a 

záškoláctví. 

 

F91.3 Porucha opozičního vzdoru 

Tato porucha se vyskytuje zpravidla u dětí do devíti či deseti let. Vyznačuje se 

přítomností výrazného vzdorovitého, neposlušného, provokativního chování a nepřítomností 

vážnějších disociálních nebo agresivních činu, které by porušovaly zákon nebo práva 

druhých. Podstatným znakem této poruchy je negativistické, nepřátelské, vzdorovité, 

provokativní a rušivé chování, které je jasně mimo rámec normálního chování pro dítě 

stejného věku a stejného sociokulturního zázemí. Děti s touto poruchou se často vzpírají 

požadavkům dospělých a pravidlům a úmyslně trápí druhé. Bývají zlostné, podrážděné a 

snadno rozzlobené druhými, které obviňují za svých chyb a nesnází. Mají nízkou frustrační 

toleranci a snadno ztrácejí svou duševní rovnováhu. Často je chování nejvýraznější 

v interakcích s dospělými či vrstevníky, které dítě dobře zná. 
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F91.8 Jiné poruchy chování 

MKN-10 neobsahuje bližší popis. 

 

F91.9 Porucha chování nespecifikovaná 

Do této kategorie patří poruchy, které splňují obecná kritéria poruch chování, ale 

které nebyly specifikovány nebo neodpovídají kritériím žádného podtypu.31 

 

Kategorie poruch chování dle Vágnerové 

Vágnerová rozlišuje poruchy dle jejich závažnosti, míry kontinuity či charakteru 

poruchového chování. Dále rozděluje poruchy chování také podle toho, zda se projevují všude 

nebo jen ve vazbě na určité prostředí, na poruchy chování ve vztahu k rodině a poruchy 

chování vázané na skupinové aktivity v partě. Dle povahy poruchy je člení na neagresivní 

porušování sociálních norem (lži, záškoláctví, útěky a toulání) a agresivní poruchy chování 

(šikana, vandalismus, rvačky a jiné násilnosti). Mezi těmito typy není přesná hranice, mohou 

se různě kombinovat.  

 

Lhaní 

Lhaní je způsob úniku z osobně nepříjemné situace, kterou dítě neumí vyřešit jinak. 

Pravá lež se vyznačuje úmyslem a vědomím nepravdivosti, kdy dítě dobře ví, že nemluví 

pravdu. Cílem je zpravidla vyhnutí se potížím nebo dosažení něčeho, na co nemá právo. 

Významným kritériem je frekvence lhaní, výběr osob, kterým dítě lže, specifičnost situací, 

v nichž obvykle lže a zejména účel, který dítě ke lhaní vedl. Sklon ke lhavosti může být 

trvalejším rysem, kdy patologická lhavost je jedním ze symptomů disociální poruchy 

osobnosti. 

 

Záškoláctví, útěky a toulání 

Obecným znakem těchto tří forem problémového chování je tendence odněkud utíkat, 

kdy dítě řeší svůj problém útěkem z prostředí, které je ohrožuje nebo je pro ně jinak 

nepřijatelné. V případě útěků z domova se jedná o signál, že rodina není pro dítě zdrojem 

jistoty a bezpečí a ve své funkci nějakým způsobem selhává. Můžeme rozlišit několik variant 

útěkového chování, které má odlišný projev i různou motivaci: 

                                                           
31

 Světová zdravotnická organizace. Mezinárodní klasifikace nemocí, 10. revize: Duševní poruchy a poruchy 
chování: Popisy klinických příznaků a diagnostická vodítka. 1992. s 232- 236 

 



36 
 

Záškoláctví je zpravidla spojeno s negativním postojem ke škole, s nepřijetím normy 

pozitivního hodnocení vzdělání, ale může být i reakcí na prospěchové selhání. Při hodnocení 

záškoláctví je nutné zjistit jeho příčiny a postoj dítěte ke škole. Důležitou roli hraje četnost 

záškoláctví, míra plánovitosti a způsob provedení. Opakované a plánované záškoláctví často 

charakterizuje odlišnost socializačního vývoje, určitý postoj k autoritě a normám, které dítě 

není ochotné či schopné akceptovat.  

Reaktivní, impulzivní útěky jsou zkratkovou reakcí na nezvládnutou situaci doma nebo 

ve škole, jejichž smyslem může být potřeba úniku. Útěk je signálem zoufalství nebo 

varováním, dítě se zpravidla chce však domů vrátit. Tato forma útěku může být ojedinělá a po 

vyřešení problému se již neopakuje. 

Chronické útěky jsou opakované, často plánované a připravované. Vyplývají obvykle 

z dlouhodobých problémů a někdy mívají přesný cíl, např. osobu, ke které dítě utíká. Dítě se 

zpravidla nechce domů vrátit. Tato forma útěků se často objevuje u dětí z nefunkčních rodin, 

kdy dítě nemá žádné zázemí, není citově akceptováno a někdy je i využíváno a týráno. Může 

však souviset i s duševním onemocněním dítěte. Jiným případem jsou útěky dětí ze zařízení 

pro výkon ústavní či ochranné výchovy nebo diagnostického ústavu, které jsou reakcí na pocit 

omezení svobody či odtržení od prostředí, které pro dítě představuje zázemí. 

Toulání charakterizuje dlouhotrvající opuštění domova, které většinou navazuje na 

útěky. Poukazuje na nedostatečnou citovou vazbu k lidem a k zázemí a vyskytuje se spíše u 

starších dětí, které jsou schopny se o sebe postarat. Toulání bývá spojeno s dalšími formami 

poruchového chování, kterými si jedinec zajišťuje živobytí, zejména s krádežemi, prostitucí či 

užíváním návykových látek. U dospívajících existuje zvýšené riziko návyku na tento způsob 

života, kdy nebudou schopny přijmout omezení dané povinnostmi stabilního zaměstnání a 

postupně skončí jako bezdomovci.  

 

Krádeže 

Krádež chápeme jako porušení normy respektu k vlastnictví jiné osoby, omezení 

jednoho z práv druhého člověka nebo společnosti a je charakteristická záměrností tohoto 

jednání. Může být spojena i s projevy násilí (loupež a přepadení). Postoj ke krádeži závisí na 

hodnotovém systému sociální vrstvy nebo etnika, ke kterému jedinec přísluší. Významnou 

roli při posuzování krádeže jako signálu narušení osobnosti hraje způsob provedení, kdy 

menší význam mají neplánované, příležitostné krádeže, zejména mladších dětí. Závažnější 

jsou plánované a předem promyšlené krádeže, které se obvykle vyskytují až u dětí staršího 

školního věku. Nejzávažnější jsou opakované krádeže v partě, kdy má zloděj podporu 
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ostatních členů skupiny a krádež nepovažuje za významnější porušení norem. Dítě může krást 

pro sebe, pro druhé, s partou nebo pro partu nebo krádeží demonstruje své kompetence, kdy 

mu nejde o materiální zisk. 

 

Agresivní poruchy chování 

U těchto poruch je porušování sociálních norem spojeno s omezováním základních 

práv ostatních. Agresivní jednání je nepřiměřeným prostředkem k uspokojení nějaké potřeby. 

V některých případech může jít o nevhodný způsob dosažení obecně přijatelného cíle, jindy je 

sám cíl problematický, vzácně je samo násilí potřebou. Násilné jednání může být zaměřeno 

vůči lidem, zvířatům nebo věcem. Specifickou formou násilného jednání je šikana, která bývá 

plánována a spojena s uspokojením z vlastní nadřazenosti a moci nad slabším jedincem, proto 

je závažnější poruchou chování.32  

 

 

 

 
 

 

                                                           
32

 VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. 2004. s. 792 - 801 
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4. Sociálně pedagogická práce s dětmi a dospívajícími s poruchami chování 

 

Děti a dospívající s poruchami chování vyžadují často velmi specifický přístup a 

nebývá v silách rodičů je bez odborné pomoci výchovně zvládat, a to i v případech, kdy jsou 

rodiče k řešení problémů skutečně motivovaní. Snaha rodičů problémové chování svého dítěte 

řešit bývá velmi různá. Někteří rodiče nemají vůbec zájem takové chování řešit, jelikož v něm 

nespatřují nic špatného nebo se snaží řešení výchovných problémů zcela přenechat 

výchovným a vzdělávacím institucím. Spolupráce rodiny hraje však u všech typů intervence 

v případě poruch chování vždy klíčovou roli.  

 

4.1 Intervence v rámci základní či střední školy nebo učiliště 

Velmi často jsou prvními odbornými pracovníky, kteří řeší problémy spojené 

s poruchami chování u dětí či dospívajících, pedagogové v různých typech škol, nejčastěji 

však škol základních. Školský zákon stanovuje, že v rámci školy mohou být ukládána 

výchovná opatření, kterými jsou pochvaly a jiná ocenění nebo kázeňská opatření. Mezi 

kázeňská opatření patří podmíněné vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo školského 

zařízení, samotné vyloučení a další kázeňská opatření, která nemají pro žáka nebo studenta 

právní důsledky. Tato opatření může uložit ředitel školského zařízení nebo třídní učitel.33  

Třídní učitel mívá ke svým žákům zpravidla nejbližší vztah, zná své žáky i jejich 

rodinné zázemí a bývá prvním, který výchovné problémy diagnostikuje a řeší. Jak již bylo 

řečeno výše, je kompetentní ukládat výchovná opatření. O všech výchovných problémech a 

postupech při jejich řešení vede náležitou dokumentaci. Zajišťuje spolupráci školy se 

zákonnými zástupci svých dětí a úzce spolupracuje s ostatními členy pedagogického sboru a 

v případě potřeby i s dalšími institucemi.   

Činností výchovného poradce je, mimo kariérového poradenství a péče o žáky 

s výukovými potížemi a zdravotním postižením, především práce s žáky s výchovnými 

problémy. Třídním učitelům poskytuje obsahovou a metodickou pomoc a dohlíží na 

dokumentaci výchovných problémů. Podporuje učitele při vyhledávání a sledování 

problematických žáků a dává návrhy na další péči o tyto žáky. Spolupracuje s pracovníky 

školy při řešení otázek v postupech výchovné práce s problémovými dětmi. Také pomáhá 

třídním učitelům při shromažďování podkladů pro psychologické a speciálně pedagogické 

vyšetření, na která podává zpravidla návrhy. Spolupracuje s rodiči, a to především 

v poradenské činnosti. Organizuje individuální porady s rodiči při řešení výchovných 

                                                           
33§ 31 Zákon č. 561/2004 Sb. 
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problémů. Rodiče i učitele informuje o činnosti zařízení výchovného poradenství a 

možnostech využití jejich odborných služeb. Napomáhá také při řešení konfliktních situací ve 

škole (rodiče – učitel, učitel – žák, žák – žák) a spolu s vedením školy zajišťuje spolupráci 

s orgány sociálně – právní ochrany dětí a s Policií ČR.34 

Dalším, kdo v rámci školy pracuje s žáky s výchovnými problémy, je metodik 

prevence. Nejenže koordinuje a vyhodnocuje preventivní aktivity školy, ale podílí se i na 

jejich realizaci. Sleduje ve spolupráci s dalšími pracovníky školy rizika vzniku a projevy 

sociálně patologických jevů a navrhuje cílená opatření k včasnému odhalování těchto rizik a 

k řešení vzniklých problémů, informuje pracovníky školy o způsobech řešení krizových 

situací v případech výskytu sociálně patologických jevů ve škole. Zajišťuje informovanost 

žáků, jejich zákonných zástupců a pracovníků školy o činnosti těchto institucí a organizací. 

Koordinuje spolupráci školy s orgány sociálně – právní ochrany dětí, s metodikem 

preventivních aktivit v poradně a s odbornými pracovišti (poradenskými, terapeutickými, 

preventivními, krizovými apod.). V případě akutního výskytu sociálně patologických jevů 

kontaktuje odpovídající odborné pracoviště a podílí se na intervenci a následné péči. O žácích 

v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení shromažďuje odborné zprávy. 

Vede také písemné záznamy umožňující doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika 

prevence, navržená a realizovaná opatření.35 

Na některých školách je k dispozici též školní psycholog, který také pomáhá řešit 

výchovné problémy a spolupracuje na prevenci sociálně patologických jevů, případně již 

vzniklé problémy pomáhá řešit. Žák ho může navštívit na vlastní přání, na žádost rodičů nebo 

na doporučení učitele. K individuální systematické práci s dítětem je vyžadován souhlas jeho 

zákonných zástupců. 

 

4.2 Kurátor pro děti a mládež 

Činnost kurátora pro děti a mládež upravuje především Zákon č. 359/1999 Sb. - o 

sociálně právní ochraně dětí, Zákon č. 94/1963 Sb. – o rodině, Zákon č. 218/2003 Sb. – o 

odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže, Zákon č. 

140/1961 Sb. – trestní zákon, Zákon č. 141/1961 Sb. – Trestní řád a Občanský soudní řád č. 

99/1963 Sb. (vše ve znění pozdějších předpisů). 

                                                           
34 ZŠ a MŠ Kladno, Ukrajinská 2447: Výchovné poradenství. Dostupné z: 

‹‹http://www.14zskladno.cz/skola/vychovne-poradenstvi/›› 
35SSOŠ a SOU Prachatice, s. r. o.:  Standardní činnosti školního metodika prevence. Dostupné z:  
  ‹‹ http://www.soa.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=221&Itemid=114›› 
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Kurátor pro děti a mládež se zabývá dětmi a mladistvými s poruchami chování či 

trestnou činností. Jako pracovník sociálně právní ochrany dětí se v souladu se zákonem č. 

359/1999 Sb. zaměřuje především na děti, které vedou zahálčivý a nemravný život spočívající 

v tom, že zanedbávají školní docházku, nepracují, i když nemají dostatečný zdroj obživy, 

požívají alkohol nebo jiné návykové látky, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin nebo čin, 

který by byl jinak trestným činem, jde-li o děti mladší 15 let. Dále se zaměřuje na děti, které 

se opakovaně dopouštějí útěků od rodičů nebo jiných fyzických nebo právnických osob 

odpovědných za jejich výchovu.36 

Kurátor pro děti a mládež vede spisovou dokumentaci dětí a mladistvých, se kterými 

pracuje. Provádí sociální šetření a kontrolní činnost. Poskytuje komplexní sociálněprávní 

poradenství a provádí sociální terapii v problémových rodinách, s problémovými skupinami 

nebo jedinci. Kurátor vyhledává děti, jejichž rodiče nebo jiné osoby zodpovědné za jejich 

výchovu, neplní své povinnosti, nezabezpečují dostatečně péči o ně nebo jejich výchovu či 

zdárný vývoj ohrožují, případně narušují. Cílem jeho působení je odstranění příčin i důsledků 

takového chování dospělých osob. 

Kurátor pro děti a mládež podává soudu, dle zákona o rodině, podněty na nařízení 

výchovných opatření u obtížně vychovatelných dětí a mladistvých a sleduje jejich účinnost, o 

které soud pravidelně informuje.  Také se podílí spolu se soudem na realizaci ústavní výchovy 

(zajištění potřebných dokladů, doprovod při převozu do diagnostického ústavu). Děti 

s ústavní výchovou je povinen v zařízení pravidelně navštěvovat (minimálně jednou za tři 

měsíce) a je v pravidelném kontaktu s rodiči za účelem odstranění důvodů, pro které bylo dítě 

umístěno do zařízení pro výkon ústavní výchovy.  

V případě ohrožení života nebo příznivého vývoje dítěte podává kurátor pro děti a 

mládež k soudu návrh na nařízení předběžného opatření dle § 76a občanského soudního řádu 

v platném znění. Pokud má pracovník podezření na spáchání trestného činu na dítěti, podává 

podněty k zahájení trestního stíhání příslušným orgánům (ohrožování mravní výchovy, týrání 

dítěte, opuštění dítěte).  

V případě dětí a mladistvých, kteří se dopustili trestného činu, spolupracuje kurátor 

pro děti a mládež s orgány Policie ČR – zúčastňuje se úkonů v přípravném řízení (výslechy, 

seznámení s vyšetřovacím spisem) a na základě písemných žádostí policie, soudu či státního 

zastupitelství vypracovává zprávy o výchovném prostředí nezletilých či mladistvých, jejich 

chování a stupni mravního narušení. Následně se osobně zúčastňuje řízení u soudu v trestních 

                                                           
36 Ministerstvo práce a sociálních věcí: Funkce kurátora pro děti a mládež. Dostupné z: 

‹‹http://www.mpsv.cz/files/clanky/7290/Funkce_kuratora.pdf›› 
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věcech mladistvých. Mladistvé umístěné ve věznicích (ve výkonu vazby či výkonu trestu) 

kurátor pravidelně navštěvuje (nejméně jednou za tři měsíce) a spolupracuje s jejich rodinami. 

V souladu se zněním zákona o přestupcích se kurátor zúčastňuje přestupkového řízení, které 

je vedeno proti mladistvým.  

Kurátor pro děti a mládež spolupracuje se školami, zdravotnickými a školskými 

zařízeními, občanskými sdruženími, úřady práce, školskými zařízeními pro výkon ústavní a 

ochranné výchovy, zařízeními pro výkon vazby i výkon trestu odnětí svobody, s probační a 

mediační službou, orgány obcí, charitativními a jinými organizacemi. 

 

4.3 Pedagogicko-psychologická poradna 

Jednou z činností pedagogicko-psychologických poraden (dále jen PPP) je i prevence 

a řešení výchovných problémů, sociálně patologických jevů (zejména šikany a jiných forem 

agresivního chování, zneužívání návykových látek) a dalších problémů souvisejících se 

vzděláváním a k motivování žáka správně vnímat a překonávat své problémy. Služby jsou 

poskytovány dětem a mladistvým ve věku 3 – 18 let, v případě potřeby také studentům do 26 

let, jejich rodičům a učitelům, ale i dalším osobám podílejícím se na vzdělávání. Služby jsou 

realizovány diagnostickými, konzultačními, metodickými a informačními činnostmi. PPP 

vycházejí ze součinnosti s rodiči, ze spolupráce se školami a školskými zařízeními, ale také 

rozvíjejí kooperaci se zdravotnickými, sociálními a dalšími organizacemi, které se zabývají 

péčí o děti a mládež.  

PPP realizují komplexní diagnostickou, speciálně pedagogickou a sociální 

diagnostiku, která je zaměřena také na zjištění poruch chování a dalších komplikací ve vývoji 

osobnosti a problémů ve výchově. Poradenská činnost je zaměřena i na rozvoj osobnosti, 

sebepoznávání a na rozvoj prosociálních forem chování dětí a mládeže, na prevenci a nápravu 

poruch chování a dalších problémů ve vývoji, výchově a vzdělávání. Poradny poskytují 

konzultace, odborné informace pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení při 

výchově a vzdělávání dětí a mládeže, jejichž psychický vývoj, sociální vývoj, výchova, 

vzdělávání a profesní orientace vyžadují zvláštní pozornost. Spolupracují s resortními i 

ostatními institucemi, organizacemi a s orgány státní správy na území své působnosti při 

prevenci sociálně patologických jevů a drogových závislostí a zajišťují poradenské služby 

psychologů a speciálních pedagogů školy, které nemají tyto služby zajištěny jinak.37 

                                                           
37 JEDLIČKA, Richard a kol. Děti a mládež v obtížných životních situacích: nové pohledy na problematiku 
životních krizí, deviací a úlohu pomáhajících profesí. 2004. s. 283 - 286 
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Děti s poruchami chování mohou v PPP navštěvovat individuální terapie, případně se 

zapojit do konkrétních programů pro určité skupiny dětí a mladistvých, které jsou zaměřeny 

na prevenci určitých negativních jevů. 

 

4.4 Středisko výchovné péče 

Střediska výchovné péče poskytují všestrannou preventivně výchovnou péči dětem a 

mladistvým s negativními společenskými projevy, pokud u nich nejsou důvody pro výkon 

ústavní výchovy. Zpravidla jsou klienty těchto zařízení děti a mladiství s výchovnými, 

rodinnými nebo školními problémy, děti, které se dopouštějí útěků z domova či záškoláctví, 

děti s agresivními projevy, ale i děti zneužívané a týrané. Střediska mohou být dle zákona 

soukromými nebo státními zařízeními a mohou fungovat samostatně nebo jako detašovaná 

pracoviště, např. zařízeních pro výkon ústavní výchovy, což je v praxi velmi časté. Služby 

mohou být poskytovány za úplatu. Spolupráce se střediskem výchovné péče je na dobrovolné 

bázi. Forma spolupráce může být ambulantní, celodenní nebo internátní, dle potřeby klienta a 

možností konkrétního střediska. Zaměstnanci středisek jsou psychologové, speciální 

pedagogové, sociální pracovníci a v případě internátních služeb i učitelé a odborní a pomocní 

vychovatelé.38 

Pobytu na internátním oddělení předcházejí zpravidla minimálně tři ambulantní 

setkání, během kterých jsou pracovníkem střediska získány a dítěti a jeho zákonným 

zástupcům poskytnuty potřebné informace. Vzhledem k dobrovolnosti služby je zde velmi 

důležité klienty k této spolupráci motivovat, jelikož často přicházejí nedobrovolně na 

doporučení škol či orgánů sociálně-právní ochrany dětí. Poté je možno realizovat písemnou 

dohodu se zákonnými zástupci a dítě nebo mladistvý může nastoupit, zpravidla osmitýdenní, 

preventivně výchovný pobyt. Během pobytu jsou děti v telefonickém i osobním kontaktu 

s rodinou a absolvují i několik víkendů (zpravidla tři) v domácím prostředí, aby bylo možno 

v přirozeném prostředí ověřit získané dovednosti a návyky. Pro soustavné čí velmi vážné 

porušování pravidel střediska lze klienta během pobytu kdykoli vyloučit.39 

Střediska poskytují konzultace, odborné informace a pomoc zákonnými zástupcům, 

pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení v oblasti výchovy a vzdělávání žáků 

s rizikem či projevy poruch chování a negativních jevů v sociálním vývoji a při jejich 

integraci do společnosti. Řada středisek nabízí i programy pro třídní kolektivy v přirozeném 

prostředí, které jsou nejčastěji realizovány v případech, že je kolektiv hodnocen jako 

                                                           
38 MATOUŠEK, Oldřich – MATOUŠKOVÁ, Andrea. Mládež a delikvence: Možné příčiny, struktura, programy 
prevence kriminality mládeže. 2011. s. 197 - 199 
39 Středisko výchovné péče ve Slaném: Internátní oddělení. Dostupné z: ‹‹http://www.svpslany.cz/OK.html›› 
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problematický, nespolupracující nebo zde je podezření na probíhající šikanu. Střediska také 

spolupracují a zpracovávají podklady pro orgány sociálně-právní ochrany dětí, soudy a 

policii, které jsou často důležité pro další rozhodování o dalších opatřeních.40 

 

4.5 Probační a mediační služba 

Probační a mediační služba (dále jen PMS) je organizační složkou státu, jejíž činnost 

po personální, organizační, hospodářské a finanční stránce zajišťuje Ministerstvo 

spravedlnosti, které nad její činností zároveň vykonává dohled. PMS je organizována do 

středisek, která působí při okresních soudech. Jejím cílem je zprostředkování účinného a 

společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností. Nedílnou součástí 

jejího poslání je prevence a snižování rizik opakování trestné činnosti.41  

Práce s dětmi a mladistvými tvoří specifickou oblast činnosti PMS, které se 

v jednotlivých střediscích věnují specialisté na práci s mládeží. Tito pracovníci zajišťují dle 

zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, výkon výchovných a trestních 

opatření, zejména dohledu probačního úředníka a společensky prospěšné činnosti. 

S pracovníkem PMS může mladistvý pachatel navázat spolupráci již v rámci přípravného 

řízení, kdy lze pracovat na mimosoudním řešení situace (mediace), nabídnout mladistvému 

vhodný program nebo uložit jiné výchovné opatření, které lze se souhlasem mladistvého 

uložit již v rámci přípravného řízení. Výsledek této činnosti je později zohledněn v dalším 

průběhu řízení. Na PMS se se žádostí o spolupráci může obrátit sám mladistvý, jeho zákonní 

zástupci nebo poškozený, služby jsou poskytovány bezplatně.42 

 

4.6 Zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy 

V případě, že všechna uložená opatření selhala nebo je-li zdraví či dokonce život 

dítěte nebo mladistvého vážně ohrožen, je umístěn do zařízení pro výkon ústavní výchovy na 

základě rozhodnutí soudu o nařízení ústavní výchovy, uložení ochranné výchovy nebo 

usnesení o předběžném opatření o umístění do konkrétního zařízení. V zařízení pro výkon 

ústavní a ochranné výchovy s dětmi, mladistvými a v součinnosti s kurátory pro děti a mládež 

dále i jejich zákonnými zástupci dále pracuje řada odborníků. Cílem je, aby došlo k nápravě 

                                                           
40 JEDLIČKA, Richard a kol. Děti a mládež v obtížných životních situacích: nové pohledy na problematiku 

životních krizí, deviací a úlohu pomáhajících profesí. 2004. s. 288 - 289 
41

 MATOUŠEK, Oldřich – MATOUŠKOVÁ, Andrea. Mládež a delikvence: Možné příčiny, struktura, programy 
prevence kriminality mládeže. 2011. s. 192 - 193 

42 Probační a mediační služba České republiky. Práce s mladistvými a dětmi. Dostupné z: 
‹‹https://www.pmscr.cz/mladez/›› 
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chování dítěte a rodinné poměry byly uspořádány tak, aby se dítě mohlo v co nejkratší době 

vrátit zpět do rodiny. 

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

školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně 

dalších zákonů jsou zařízeními pro výkon ústavní výchovy diagnostický ústav, dětský domov, 

dětský domov se školou a výchovný ústav.43 

 

Diagnostický ústav 

Prvním zařízením, kam je dítě nebo mladistvý umístěn, je diagnostický ústav. Zde se 

na základě výsledků komplexního speciálně pedagogického, psychologického a sociálního 

šetření během diagnostického pobytu, s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu, rozhoduje o 

dalším umístění. Diagnostický ústav plní diagnostické, výchovně vzdělávací, terapeutické (v 

oblasti psychologické, sociální, pedagogické), organizační, metodické a koncepční úkoly. Má 

ministerstvem určenou oblast působnosti – územní obvod. Pro ministerstvo vypracovává 

návrhy potřebných změn v síti dětských domovů a výchovných ústavů v jeho územním 

obvodu a upozorňuje zřizovatele na situace vyžadující zásah.  

Pobyt dítěte v diagnostickém ústavu trvá zpravidla osm týdnů, poté je dítě předáno 

do konkrétního zařízení odpovídajícího typu, kterému diagnostický ústav předá také návrh 

individuálního výchovného plánu. Základní organizační jednotkou je výchovná skupina, které 

musí být v diagnostickém ústavu nejméně tři po čtyřech – šesti svěřencích. Vnitřně je 

diagnostický ústav členěn na čtyři pracoviště – diagnostické, výchovně vzdělávací, sociální 

práce a záchytné. Diagnostický ústav také poskytuje na dobu nezbytně nutnou (nejdéle však 

po dobu tří pracovních dnů) péči dětem a mladistvým s nařízenou ústavní nebo ochrannou 

výchovou zadrženým na útěku ze zařízení, kam byli umístěni (diagnostický ústav kontaktuje 

příslušné zařízení, jehož zástupce si jej zde převezme a uhradí náklady spojené s jeho 

pobytem v diagnostickém ústavu a související dopravou). Diagnostické ústavy jsou 

diferencovány podle věku – pro děti, případně mladistvé, plnící povinnou školní docházku 

(tato zařízení bývají společná pro chlapce i dívky) a pro mladistvé se splněnou povinnou 

školní docházkou (tato zařízení jsou již diferencována podle pohlaví).44 

 

 

                                                           
43 § 2 zákona č.  109/2002 Sb. o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o 

preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů. Dostupné z: ‹‹http://zakony-
online.cz/?s104&q104=all›› 

44 JEDLIČKA, Richard a kol. Děti a mládež v obtížných životních situacích: nové pohledy na problematiku 
životních krizí, deviací a úlohu pomáhajících profesí. 2004. s. 308 - 310 
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Dětský domov 

Do dětského domova jsou umisťovány děti a mladiství s nařízenou ústavní výchovou 

bez vážných poruch chování. Základní organizační jednotkou dětského domova je zpravidla 

koedukovaná rodinná skupina dětí různého věku i pohlaví. V dětském domově je možné zřídit 

nejméně dvě, nejvíce však šest rodinných skupin, kdy každá skupina má nejméně pět, nejvíce 

osm svěřenců. Sourozenci se zpravidla zařazují do jedné skupiny. 

 

Dětský domov se školou 

Dětskými domovy se školou jsou nazývány bývalé dětské výchovné ústavy. Zajišťují 

péči o děti s nařízenou ústavní výchovou, které mají závažné poruchy chování nebo které pro 

svou přechodnou nebo trvalou duševní poruchu vyžadují výchovně léčebnou péči, a o děti 

s uloženou ochrannou výchovou. Součástí zařízení je škola, která zajišťuje odpovídající 

vzdělávací program. Do dětského domova se školou mohou být umisťovány děti od 6 let do 

ukončení povinné školní docházky. Základní organizační jednotkou je výchovná skupina, 

která může mít pět až osm svěřenců různého věku a pohlaví. V zařízení mohou být nejméně 

dvě, nejvíce však šest výchovných skupin.45 

 

Výchovný ústav 

Do výchovného ústavu jsou umisťováni mladiství se závažnými poruchami chování, 

kterým byla nařízena ústavní výchova nebo uložena ochranná výchova. Tato zařízení plní ve 

vztahu k mladistvým zejména výchovné, vzdělávací a sociální funkce. V některých 

výchovných ústavech fungují také výchovné skupiny pro nezletilé matky a jejich děti nebo 

pro mladistvé vyžadující výchovně léčebnou péči. Ve výjimečných případech může být do 

výchovného ústavu umístěno i dítě starší 12 let s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou 

ochrannou výchovou, u kterého se projevují tak závažné poruchy chování, že nemůže být 

umístěno v dětském domově se školou. Výchovné ústavy jsou zpravidla diferencovány podle 

pohlaví. Základní organizační jednotkou je výchovná skupina, která může mít pět až osm 

svěřenců. V zařízení mohou být nejméně dvě, nejvýše však šest výchovných skupin. Při 

výchovných ústavech se jako jejich součást zřizují základní, speciální nebo střední školy, 

které jejich svěřenci navštěvují.46 

                                                           
45 § 3, 4, a 13 zákona č.  109/2002 Sb. o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských 

zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů 
46

 § 4, 14, 15 zákona č.  109/2002 Sb. o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských 
zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů 
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5. Výchovná opatření ukládaná dětem a mladistvým s poruchami chování  

 

V případech, kdy při řešení výchovných problémů selhává běžné výchovné působení 

rodičů, pedagogů i dalších odborníků působících na děti a mladistvé s poruchami chování 

(kurátorů pro děti a mládež, dětských psychologů apod.), je zpravidla na místě uložení 

některého z výchovných opatření. Výchovná opatření lze rozlišovat z různých hledisek, 

především dle jejich druhu, způsobu ukládání a jejich realizace.  

 

5.1 Výchovná opatření dle zákona o rodině a zákona o sociálně-právní ochraně 

dětí 

Dříve ukládání a realizaci výchovných opatření upravoval pouze zákon o rodině č. 

94/1963 Sb. Přijetím zákona o sociálně-právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb. však došlo ke 

změnám, kdy v případech uložení výchovného opatření ve správním řízení obcí (orgánem 

sociálně-právní ochrany dětí), je postup upraven právě tímto zákonem (§ 13), stejně jako 

nařizování a realizace ústavní a ochranné výchovy (§ 28, § 29 a § 30). Tyto zákony se celkově 

vzájemně doplňují. Výchovná opatření ukládaná soudem i nadále upravuje zákon o rodině v § 

43, § 46 a § 47. Rozhodování o výchovných opatřeních tedy patří do působnosti obecních 

úřadů a soudů. V praxi je zpravidla častější soudní cesta, kdy příslušný orgán sociálně-právní 

ochrany dětí podává k soudu návrh či podnět k zahájení řízení o uložení výchovného opatření, 

na jehož základě soud zahájí řízení. Návrh k soudu může podat též státní zastupitelství nebo 

zákonní zástupci dítěte. Výchovnými opatřeními ukládanými na základě výše uvedených 

právních předpisů jsou napomenutí, dohled a omezení, které zabrání škodlivým vlivům na 

výchovu nezletilého. Nejzávažnějším opatřením, které může nařídit pouze soud, je ústavní 

výchova. 

 

Napomenutí  

Napomenutí lze uložit jak dítěti, tak rodičům nebo jiným osobám odpovědným za 

jeho výchovu, ale i dalším osobám, které narušují řádnou výchovu dítěte. Je to nejmírnější 

forma sociálně-preventivního výchovného působení. Používá se především v případech, kdy 

se předpokládá, že toto opatření bude dostatečně účinné. Dítěti lze tedy uložit tehdy, jestliže 

je vzhledem k jeho věku zřejmé, že obsah a význam napomenutí pochopí a je schopné ovládat 

své jednání ve smyslu uloženého napomenutí. Jestliže není napomenutí respektováno, lze 

přistoupit k uložení sankcí podle jiných právních předpisů (především pokud osoby 
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odpovědné za výchovu dítěte dále poručují povinnosti vyplývající z obsahu rodičovské 

zodpovědnosti a z dalších právních předpisů) nebo k rozhodnutí o dohledu. 

 

Dohled 

Obsahem a smyslem dohledu je pravidelné sledování chování dítěte a podmínek, ve 

kterých dítě žije. Dohled není ukládán pouze v případech výchovných problémů působeným 

dítětem nebo v případech zanedbání výchovy ze strany rodičů, ale i tehdy, je-li výchova dítěte 

řádně zabezpečena, ale perspektiva těchto poměrů není jistá (např. v případě vážné nemoci 

rodičů, jejich nízkého věku, v případě vážného ohrožení sociální nebo bytové situace rodiny 

či velmi vážně narušených vzájemných vztahů). V případě dohledu nařízeného soudem 

vyžaduje příslušný soud v pravidelných obdobích (nejméně jednou za šest měsíců) zprávy o 

výchově dítěte a jeho chování od příslušného orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Průběh 

dohledu je tak soustavně sledován, je posuzována jeho účinnost a potřeba dalšího trvání. 

Pokud dohled neplní svou funkci, lze přikročit k jinému vhodnému výchovnému opatření.  

 

Omezení 

Obsahem a účelem omezení je zabránit působení škodlivých vlivů, které dítě 

ohrožují nebo jeho výchovu narušují. Omezení spočívá zejména v zákazu navštěvovat 

restaurace, bary, diskotéky, kluby, herny nebo další podniky a prostory, kde není záruka 

pozitivního vlivu na dítě s ohledem na prostředí a návštěvníky těchto podniků.47  

 

Ústavní výchova 

Je-li výchova dítěte vážně ohrožena nebo vážně narušena a jiná výchovná opatření 

nevedla k nápravě nebo nemohou-li rodiče z jiných závažných důvodů výchovu dítěte 

zabezpečit, může soud nařídit ústavní výchovu nebo dítě svěřit do zařízení pro děti vyžadující 

okamžitou pomoc (§ 42 zákona č. 359/1999 Sb.). Je-li to v zájmu dítěte nutné, může soud 

přikročit k tomuto opatření i v případě, že jiná výchovná opatření nepředcházela. Podat návrh 

na nařízení nebo zrušení ústavní výchovy může sám rodič nebo jiná osoba odpovědná za 

výchovu, obecní úřad obce s rozšířenou působností (orgán sociálně-právní ochrany dětí) a 

státní zástupce. Jednání o ústavní výchově lze zahájit i bez návrhu.  

                                                           
47 § 43 zákona 94/1963 Sb. In HOLUB, Milan – NOVÁ, Hana – SLADKÁ HYKLOVÁ, Jana. Zákon o rodině: 

Komentář a předpisy související. 2007. s. 126 – 129; NOVOTNÁ, Věra – BURDOVÁ, Eva. Zákon o sociálně-
právní ochraně dětí: Komentář. 2007. s. 45 - 47 
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Vzhledem k tomu, že ústavní výchova hluboce zasahuje do života dítěte, je soud před 

jejím nařízením povinen zkoumat, zda nelze výchovu dítěte zajistit náhradní rodinnou péčí 

nebo rodinnou péčí v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které mají přednost před 

uložením ústavní výchovy. Ústavní výchovu lze nařídit dítěti do 18 let. Poté lze ústavní 

výchovu v odůvodněných případech prodloužit o jeden rok, tedy do dosažení 19 let. 

Důvodem bývá především dokončení studia nebo vyřízení invalidního důchodu umístěného 

dítěte. V praxi je však v případě studia častější setrvání v ústavním zařízení i po dovršení 18 

let na základě uzavření smlouvy o prodloužení pobytu do dokončení studia, kdy se jedná o 

tzv. dobrovolný pobyt.  

Poté, co se rozhodnutí o nařízení ústavní výchovy stane vykonatelným, je třeba 

zajistit její realizaci. Nařizování a realizaci ústavní a ochranné výchovy (která bude zmíněna 

dále v souvislosti s opatřeními dle zákona č. 218/2003 Sb.) upravuje zákon č. 359/1999 Sb., o 

sociálně-právní ochraně dětí, v § 28, § 29 a § 30. Po nabytí právní moci rozhodnutí o ústavní 

výchově tedy pracovník sociálně-právní ochrany dětí příslušného obecního úřadu obce 

s rozšířenou působností sjedná dobu a místo přijetí dítěte do příslušného zařízení. Vyzve 

rodiče nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte, aby dítě ve stanoveném termínu předali 

určenému zařízení, popřípadě s jejich souhlasem může zabezpečit umístění sám. Pokud rodiče 

dítě do ústavního zařízení nepředají či nedají souhlas k jeho umístění, maří tak soudní 

rozhodnutí, a obecní úřad obce s rozšířenou působností podá k soudu návrh na výkon 

rozhodnutí. 

V případě, že je nutno rozhodnout o umístění dítěte do ústavního zařízení okamžitě, 

operativně, protože v dosavadním prostředí je bezprostředně ohroženo, lze tak učinit na 

základě předběžného opatření. Předběžné opatření podle § 76a o. s. ř. může být vydáno pouze 

na základě návrhu obecního úřadu obce s rozšířenou působností, kdy soud musí vzhledem 

k naléhavosti situace rozhodnout nejpozději do 24 hodin od doručení návrhu. S ohledem na 

specifický charakter předběžného opatření se usnesení o jeho nařízení doručuje účastníkům až 

při provedení jeho výkonu, a těm, kteří nejsou přítomni, se usnesení doručí dodatečně. Trvání 

předběžného patření je omezeno na dobu jednoho měsíce od jeho vykonatelnosti, poté může 

být prodlouženo nebo zanikne.48  

Jednotlivá zařízení pro výkon ústavní či ochranné výchovy vymezuje zákon č. 

109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o 

preventivně výchovné péči ve školských zařízeních. Jedná se o diagnostický ústav, dětský 

                                                           
48 § 46 zákona 94/1963 Sb. in HOLUB, Milan – NOVÁ, Hana – SLADKÁ HYKLOVÁ, Jana. Zákon o rodině: 

Komentář a předpisy související. 2007. s. 155 - 173 
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domov, dětský domov se školou a výchovný ústav. Dítě je nejprve umístěno do příslušného 

diagnostického ústavu, který na základě diagnostického pobytu rozhoduje o výběru vhodného 

ústavního zařízení. Zařízení pro výkon ústavní výchovy jsou diferencována podle věku dítěte, 

podle jeho fyzických a psychických vlastností a podle závad, které se u dítěte vyskytují. 

Obecní úřad obce s rozšířenou působností sleduje dodržování práv dítěte v ústavním 

zařízení. Sleduje zejména rozvoj duševních a tělesných schopností dětí, zda trvají důvody pro 

pobyt dítěte v ústavním zařízení a jak se vyvíjejí vztahy mezi dětmi a rodiči. Povinností 

zaměstnance obecního úřadu s rozšířenou působností je navštěvovat dítě s nařízenou ústavní 

výchovou (nebo uloženou ochrannou výchovou) nejméně jednou za 3 měsíce, kdy je 

oprávněn hovořit s dítětem bez přítomnosti dalších osob (zejména pracovníků ústavního 

zařízení) a má právo nahlížet do dokumentace, kterou zařízení o dítěti vede. Také je povinen 

navštěvovat nejméně jednou za 3 měsíce rodiče dítěte, kterému byla nařízena ústavní výchova 

(nebo uložena ochranná výchova), a to především za účelem poskytnutí pomoci rodiči po 

umístění dítěte do ústavního zařízení, spočívající zejména v pomoci uspořádat rodinné 

poměry tak, aby byl možný návrat dítěte do rodiny.49 

Práva a povinnosti umístěných dětí, ředitelů zařízeních a zákonných zástupců dítěte a 

jiných odpovědných za výchovu ve vztahu k zařízení jsou poměrně podrobně upravena 

zákonem č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských 

zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních, a to v § 20. Je zde mimo 

jiné stanovena povinnost dětí se na výzvu ředitele zařízení podrobit vyšetření, zda není pod 

vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. V § 21 tohoto zákona jsou poté stanovena 

opatření ukládaná v případě prokázaného porušení vymezených povinností. V případě  

dětí s výraznými poruchami chování je dle § 22 tohoto zákona možno v zájmu zklidnění 

agresivního dítěte a stabilizace jeho psychického stavu možné dítě starší dvanácti let umístit 

v ústavním zařízení do oddělené místnosti, a to na dobu nejdéle 48 hodin v průběhu jednoho 

měsíce. Podmínky této izolace jsou velmi podrobně upraveny a oproti dřívějšku zpřísněny. 

Dítě lze umístit do oddělené místnosti nejdéle na 12 hodin nepřetržitě. Účelem tohoto opatření 

je zajistit ochranu zdraví a bezpečnosti dítěte samotného, ostatních dětí a pracovníků 

zařízení.50  

Soud je v případě nařízení ústavní výchovy povinen nejméně jednou za šest měsíců 

přezkoumat, zda trvají důvody pro její nařízení nebo zda není možné zajistit dítěti náhradní 

rodinnou péči. Za tímto účelem si vyžádá zprávy příslušného orgánu sociálně-právní ochrany 

                                                           
49 NOVOTNÁ, Věra – BURDOVÁ, Eva. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí: Komentář. 2007. s. 129 - 138 
50 § 20 - § 22 zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských 

zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních 



50 
 

dětí, zprávu zařízení, ve kterém je dítě umístěno, vyjádření samotného dítěte (je-li ho dítě 

s ohledem na jeho věk a rozumovou vyspělost schopné) a vyzve rodiče k vyjádření jejich 

stanoviska. Pominou-li důvody ústavní výchovy nebo lze-li dítěti zajistit náhradní rodinnou 

péči, soud ústavní výchovu zruší. Přitom může být, dle okolností, učiněno jiné výchovné 

opatření, např. nařízen dohled nebo může být dítě dáno do výchovy jiného občana než rodiče, 

anebo může být dítě svěřeno do pěstounské péče.51 

 

5.2 Výchovná opatření dle zákona o soudnictví ve věcech mládeže 

V případě, že se dopustí nezletilý nebo mladistvý protiprávního činu, může mu být 

uloženo výchovné opatření dle zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za 

protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže. Dle tohoto zákona mohou být dětem a 

mladistvým ukládána výchovná, ochranná a, v případě mladistvých, i trestní opatření. Zde je 

zvláště důležité rozlišení nezletilého a mladistvého pro určení, v jakém systému odpovědnosti 

budou tyto osoby posuzovány a jaké budou následky jejich protiprávního jednání. Nezletilým 

se rozumí osoba, která v době spáchání činu, ještě nedovršila patnáctý rok. Nezletilý nenese 

ještě trestní odpovědnost za své činy. O jeho činu hovoříme jako o činu jinak trestném. 

Mladistvý již dovršil patnáctý rok, ale nepřekročil osmnáctý rok věku. V případě spáchání 

protiprávního činu mladistvým hovoříme o provinění. Trestní odpovědnost i sankcionování u 

mladistvých je zvláštním způsobem upraveno a pro trestní řízení ve věcech mladistvých platí 

zvláštní pravidla.52 

Výchovná opatření dle zákona č. 218/2003 Sb. představují nejmírnější druh sankcí 

v systému sankcí pro mládež. Jsou ukládána zpravidla v soudním řízení soudem pro mládež. 

Může je uložit ale také státní zástupce už přípravném řízení nebo v průběhu trestního řízení se 

souhlasem osoby, proti které je řízení vedeno. Účelem výchovných opatření je usměrnění 

způsobu života nezletilého či mladistvého, čímž je podpořena a zajištěna jeho výchova. Lze je 

uložit i vedle uloženého ochranného nebo trestního opatření. Pro uložení výchovného opatření 

soudem pro mládež je důležitá znalost osobnosti mladistvého. Soud přihlíží k dosavadnímu 

životu dotyčného a vyžádá si zprávu o poměrech mladistvého od příslušného orgánu sociálně-

právní ochrany dětí. Dále je zohledněn také celkový přístup ke spáchanému protiprávnímu 

činu, zda dotyčný projevuje nad svým jednáním lítost apod. Vyžaduje-li to situace, je přibrán 

znalec z oboru zdravotnictví, odvětví dětské psychiatrie, který vyšetří duševní stav nezletilého 
                                                           
51 § 46 zákona č. 94/1963 in HOLUB, Milan – NOVÁ, Hana – SLADKÁ HYKLOVÁ, Jana. Zákon o rodině: 

Komentář a předpisy související. 2007. s. 155 - 166 
52 § 2 zákona 218/2003 Sb. in JELÍNEK, Jiří – MELICHAROVÁ, Dita. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže: 

s poznámkami a judikaturou. 2004. s. 6 - 7 



51 
 

či mladistvého. Výchovnými opatřeními jsou dohled probačního úředníka, probační 

program, výchovné povinnosti, výchovná omezení a napomenutí s výstrahou.53  

 

Dohled probačního úředníka 

Dohled probačního úředníka je výchovné opatření, které lze uložit samostatně nebo 

současně s jinými výchovnými opatřeními. Lze uložit nezletilému i mladistvému, který se 

dopustil protiprávního jednání. Spočívá v pravidelném sledování chování nezletilého nebo 

mladistvého v jeho rodině a způsobu výchovného působení rodičů na něj, v kontrole 

dodržování uloženého probačního programu, výchovných povinností a omezení. Probační 

úředník se dotyčného snaží vést k životu v souladu se zákonem. Nezletilý nebo mladistvý, 

kterému byl tento dohled uložen, je povinen spolupracovat s probačním úředníkem tak, jak 

bylo stanoveno na začátku spolupráce, dostavovat se ve stanovených lhůtách, informovat 

probačního úředníka o svém pobytu, zaměstnání, dodržování uložených přiměřených omezení 

nebo povinností a jiných důležitých okolnostech pro výkon dohledu a také nebránit 

probačnímu úředníkovi ve vstupu do obydlí. Probační úředník zpracuje nejméně jednou za 

šest měsíců zprávu, ve které informuje předsedu senátu soudu pro mládež, který dohled uložil, 

o průběhu výkonu dohledu, plnění uložených výchovných opatření a o osobních rodinných a 

sociálních poměrech nezletilého či mladistvého a jeho aktuální životní situaci.54 

 

Probační program 

Probační program je především program sociálního výcviku, psychologického 

poradenství, terapeutický program, program zahrnující obecně prospěšnou činnost, 

vzdělávací, doškolovací, rekvalifikační nebo jiný vhodný program k rozvoji sociálních 

dovedností a osobnosti mladistvého. Různý režim omezení v běžném způsobu života směřuje 

k tomu, aby se mladistvý vyhnul chování, které by bylo v rozporu se zákonem, a k podpoře 

jeho vhodného sociálního zázemí a k urovnání vztahů mezi ním a poškozeným. Probační 

program musí schválit ministr spravedlnosti a je zapsán do seznamu probačních programů 

Ministerstva spravedlnosti. Probační program nelze uložit dítěti mladšímu 15 let. 

Probační program by měl zohledňovat potřeby mladistvého a zájmy společnosti. 

Mladistvý musí mít dostatečnou možnost se s obsahem probačního programu seznámit a 

s účastí musí souhlasit. Výkonem probačního programu je pověřen probační úředník, který je 

                                                           
53 § 15, § 55 - § 58 zákona č. 218/2003 Sb. in JELÍNEK, Jiří – MELICHAROVÁ, Dita. Zákon o soudnictví ve 

věcech mládeže: s poznámkami a judikaturou. 2004. s. 33 – 34, s. 92 - 99 
54 § 16 zákona č. 218/2003 Sb. in JELÍNEK, Jiří – MELICHAROVÁ, Dita. Zákon o soudnictví ve věcech 

mládeže: s poznámkami a judikaturou. 2004. s. 35 - 36 
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povinen bez zbytečného odkladu soudu pro mládež nebo státnímu zástupci, který probační 

program uložil, podat zprávu o ukončení programu a jeho výsledku. Na základě vykonání 

vhodného probačního programu může soud pro mládež, nebo v přípravném řízení státní 

zástupce, upustit u méně závažných provinění od trestního stíhání. Při ukládání trestního 

opatření je vykonání probačního programu výslovně uvedenou polehčující okolností.55 

 

Výchovné povinnosti 

Výchovnými povinnostmi, které může soud pro mládež nebo v přípravném řízení 

státní zástupce mladistvému uložit, rozumíme zejména následující povinnosti: 

- bydlet s rodičem nebo jiným dospělým, který je odpovědný za jeho výchovu, 

- jednorázově nebo ve splátkách zaplatit přiměřenou peněžitou částku na pomoc obětem 

trestné činnosti poskytovanou podle zvláštního zákona, 

- vykonat bezplatně ve volném čase společensky prospěnou činnost určitého druhu, 

- usilovat o vyrovnání s poškozeným, 

- nahradit podle svých sil škodu způsobenou proviněním nebo jinak přispět k odstranění 

následku provinění, 

- podrobit se léčení závislosti na návykových látkách, které není ochranným léčením 

podle trestního zákona, 

- podrobit se ve svém volném čase vhodnému programu sociálního výcviku, 

psychologickému poradenství, terapeutickému programu, vzdělávacímu, 

doškolovacímu, rekvalifikačnímu nebo jinému vhodnému programu k rozvíjení 

sociálních dovedností a osobnosti mladistvého, který není probačním programem.  

Výčet výchovných povinností v zákoně je pouze demonstrativní. Při ukládání tohoto 

opatření je důležitá znalost osobnosti mladistvého a přihlíží se také k jeho zdravotní 

způsobilosti. Povinnost zaplatit peněžitou částku se ukládá, jestliže lze předpokládat, že tato 

částka bude zaplacena z finančních prostředků, se kterými smí mladistvý samostatně nakládat. 

Vykonání společensky prospěšné činnosti smí být uloženo jen tak, aby nenarušilo přípravu na 

budoucí povolání nebo výkon povolání či zaměstnání (nejvýše smí být mladistvému uloženo 

60 hodin, kdy smí odpracovat nejvýše 18 hodin týdně a denně pouze 4 hodiny). Výkon 

výchovných povinností sleduje úředník Probační a mediační služby. Úspěšné splnění 

výchovné povinnosti je polehčující okolností při výměře trestního opatření.56 

                                                           
55 § 17 zákona č. 218/2003 Sb. in JELÍNEK, Jiří – MELICHAROVÁ, Dita. Zákon o soudnictví ve věcech 

mládeže: s poznámkami a judikaturou. 2004. s. 36 - 37 
56 § 18 zákona č. 218/2003 Sb. in JELÍNEK, Jiří – MELICHAROVÁ, Dita. Zákon o soudnictví ve věcech 

mládeže: s poznámkami a judikaturou. 2004. s. 37 - 38 
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Výchovná omezení 

Ukládanými výchovnými omezeními rozumíme zejména, aby mladistvý: 

- nenavštěvoval určité akce, zařízení nebo jiné pro mladistvého nevhodné prostory, 

- nestýkal se s určitými osobami, 

- nezdržoval se na určitém místě, 

- nepřechovával předměty, které by mohly sloužit k páchání dalších provinění, 

- neužíval návykové látky, 

- neúčastnil se hazardních her, sázek a hraní na výherních přístrojích, 

- neměnil bez předchozího ohlášení probačnímu úředníkovi místo svého pobytu, 

- neměnil bez předchozího oznámení probačnímu úředníkovi bezdůvodně svoje 

zaměstnání.  

Uvedený výčet omezení je pouze demonstrativní. Výchovné omezení lze uložit jen 

tak, aby nenarušilo přípravu mladistvého na budoucí povolání nebo výkon zaměstnání. Je 

možné ho uložit i vedle uloženého ochranného nebo trestního opatření nebo v souvislosti 

se zvláštními způsoby řízení. Omezení lze uložit samostatně nebo v kombinaci s jinými 

výchovnými opatřeními. Pro uložení tohoto opatření je důležitá znalost osobnosti 

mladistvého. Výkon výchovných omezení sleduje pracovník Probační a mediační služby.57 

 

Napomenutí s výstrahou 

Napomenutí s výstrahou lze uložit nezletilé i mladistvé osobě, která se dopustila 

protiprávního jednání. Ukládá jej soud pro mládež nebo v přípravném řízení státní zástupce. 

Spočívá v tom, že soudce nebo státní zástupce nezletilému nebo mladistvému v přítomnosti 

jeho zákonných zástupců důrazně vytkne protiprávnost jeho činu a upozorní ho na konkrétní 

důsledky, které mu hrozí, pokud by v budoucnu páchal další trestnou činnost. Je-li to účelné, 

lze při vyslovení napomenutí s výstrahou současně přenechat postih na zákonném zástupci, 

škole nebo výchovném zařízení, kde dotyčný žije. V takovém případě si soud předem vyžádá 

stanovisko školy či výchovného zařízení. O výsledku postihu je zákonný zástupce, škola či 

výchovné zařízení povinno soud informovat.  

Napomenutí s výstrahou je nejmírnějším výchovným opatřením dle zákona č. 

218/2003 Sb. Na nezletilého či mladistvého, který byl soudem napomenut, se pohlíží, jako by 

nebyl odsouzen. Je zde velmi důležitá znalost osobnosti dotyčného. Napomenutí s výstrahou 
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 § 19 zákona č. 218/2003 Sb. in JELÍNEK, Jiří – MELICHAROVÁ, Dita. Zákon o soudnictví ve věcech 
mládeže: s poznámkami a judikaturou. 2004. s. 38 - 39 
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se ukládá zejména v případě deliktů menší společenské nebezpečnosti a pachatelům, u kterých 

je důvodné se domnívat, že splní svůj účel.58 

 

Ochranná výchova 

Přestože nepatří ochranná výchova mezi výchovná opatření, ale mezi ochranná 

opatření (spolu s ochranným léčením a zabráním věci), je na místě ji zde zmínit, jelikož 

s výchovnými opatřeními úzce souvisí, především s ústavní výchovou, a často nastupuje 

v případech, kdy předcházející výchovná opatření selhala.  

Ochrannou výchovu ukládá soud pro mládež v případě, že není o výchovu 

mladistvého náležitě postaráno, dosavadní výchova byla zanedbána a prostředí, ve kterém 

mladistvý žije, neposkytuje záruku jeho řádné výchovy a nepostačuje uložení ústavní výchovy 

dle zákona o rodině. Je-li ochranná výchova uložena při upuštění od trestního opatření nebo 

vedle trestního opatření, je další nezbytnou podmínkou uznání mladistvého vinným. Lze ji 

uložit i dítěti mladšímu patnácti let, které v době spáchání trestného činu dovršilo dvanáctý 

rok věku, jedná-li se o čin, za který trestní zákon ve své zvláštní části dovoluje uložení 

výjimečného trestu nebo odůvodňuje-li to povaha spáchaného činu jinak trestného a je-li to 

nezbytně nutné k zajištění jeho řádné výchovy.  

Ochranná výchova trvá, dokud pro ni přetrvávají důvody, nejdéle však do dosažení 

zletilosti. V odůvodněných případech, kdy je to v zájmu mladistvého, ji může soud prodloužit 

do dovršení devatenáctého roku. Pokud se chování mladistvého či nezletilého výrazně 

zlepšilo, ale nepominuly všechny okolnosti, pro které byla ochranná výchova uložena, může 

soud ochrannou výchovu přeměnit na ústavní, nebo rozhodnout o podmíněném umístění 

mladistvého mimo výchovné zařízení, kdy mu může uložit dohled probačního úředníka nebo 

jiné výchovné opatření. Pokud se mladistvý poté nechová řádně, podmíněné umístění mimo 

výchovné zařízení soud zruší a rozhodně, že se ve výkonu ochranné výchovy pokračuje.59 

                                                           
58 § 20 zákona č. 218/2003 Sb. in JELÍNEK, Jiří – MELICHAROVÁ, Dita. Zákon o soudnictví ve věcech 
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věcech mládeže: s poznámkami a judikaturou. 2004. s. 42, s. 130 
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6. Metodika výzkumu  

 
Praktickou část diplomové práce tvoří kvalitativní výzkum, jehož výstupem budou 

kazuistiky dětí a mladistvých s poruchami chování, kterým bylo uloženo výchovné opatření, 

případně postupně několik z nich. Bude zde popsáno rodinné prostředí dětí, vývoj jejich 

problémového chování, snaha či ochota rodiny tuto problematiku řešit vlastními silami, ve 

spolupráci s orgánem sociálně-právní ochrany dětí či dalšími odbornými pracovišti před a po 

uložení výchovného opatření. Následně bude zhodnocena účinnost uložených výchovných 

opatření. 

 

Cíl výzkumu 

Cílem výzkumu je nastínit situaci dětí a mladistvých s poruchami chování, kterým 

bylo uloženo výchovné opatření, zmapovat další vývoj po jeho uložení, popsat spolupráci 

dítěte a rodičů s orgánem sociálně-právní ochrany dětí a dalšími institucemi v rámci tohoto 

opatření a především zhodnotit účinnost uloženého opatření. 

Součástí práce je také hodnocení výchovných opatření ze strany klientů, kterým byla 

uložena, jelikož právě z něho lze získat cenné informace o jeho vlivu na konkrétního jedince. 

 

Výzkumný vzorek  

Výzkumným vzorkem jsou děti a mladiství s poruchami chování, kteří jsou klienty 

kurátorů pro děti a mládež (dále jen kurátory) jednoho z městských úřadů s rozšířenou 

působností pověřeného výkonem sociálně-právní ochrany dětí. Pro výzkum byli záměrně 

vybráni klienti, jejichž spisová dokumentace je vedena kurátory dlouhodobě a se kterými bylo 

nebo je aktivně pracováno, aby bylo reálné hodnotit vhodnost a efektivnost uložených 

výchovných opatření. Proto byli také vybráni klienti, kterým byla uložena výchovná opatření 

dohled nebo ústavní výchova (nebo postupně obě či v kombinaci s dalšími výchovnými 

opatřeními), jejichž vývoj lze z pozice kurátora dlouhodobě nejlépe sledovat. Záměrně byli 

také vybráni klienti, kteří již brzy dosáhnou, nebo v nedávné době dosáhli, zletilosti, tedy před 

nebo krátce po ukončení uloženého výchovného opatření, aby bylo možné zhodnotit co 

nejlépe jeho účinnost.  

S ohledem na ochranu osobních údajů jsou jména dětí, mladistvých i jejich 

rodinných příslušníků a dalších osob v kazuistikách změněna, stejně jako další konkrétní 

údaje, které by mohly vést ke ztotožnění konkrétní osoby.  
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Organizace sběru dat 

Veškeré informace a data budou získány z opatrovnických spisů mladistvých 

vedených kurátory pro děti a mládež. Opatrovnické spisy obsahují záznamy veškeré 

komunikace orgánu sociálně-právní ochrany dětí s dětmi či mladistvými samotnými, jejich 

rodinou a dalšími osobami či institucemi, písemné zprávy o chování dětí zaslané školou, 

oznámení zaslaná policií nebo jinou organizací či osobou, záznamy z provedených výslechů 

či soudních jednání a písemná rozhodnutí týkající se dítěte.  

 

Použité metody 

Kvalititativní forma výzkumu byla zvolena proto, že umožňuje zkoumat jednotlivé 

případy do hloubky s ohledem na jejich jedinečnost a citlivost, ale zároveň se je snaží začlenit 

do širšího kontextu. Při výzkumu bude použita především obsahová analýza spisové 

dokumentace klientů vedená orgánem sociálně-právní ochrany dětí, která obsahuje písemné 

zprávy o chování dětí zaslané školou, policií nebo jinou organizací či osobou, záznamy 

veškeré komunikace orgánu sociálně-právní ochrany dětí s dětmi či mladistvými samotnými, 

jejich rodinou a dalšími osobami či institucemi, záznamy z provedených výslechů či soudních 

jednání a písemná rozhodnutí týkající se dítěte. Dále bude vzhledem k dlouhodobému 

osobnímu kontaktu s dětmi, mladistvými i jejich rodinami použita forma nestrukturovaných 

rozhovorů, jejichž záznamy jsou také součástí výše zmíněné spisové dokumentace, a skryté 

zúčastněné pozorování během kontaktu s nimi. Dále bude použita metoda analýzy a syntézy 

jednotlivých případů mladistvých s poruchami chování, kterým byla uložena výchovná 

opatření, zpracovaných v kazuistikách.  

 

 

Doplňující výzkum  

Pro zajímavost budou v příloze uvedeny výsledky výzkumu zaměřeného na vývoj 

počtu dětí a mladistvých v evidenci kurátorů pro děti a mládež a vývoj počtu uložených 

výchovných opatření na území České republiky v letech 2005 – 2011. Výsledky tohoto 

výzkumu zde budou uvedeny pro lepší představu o dané problematice. 

Cílem dílčího výzkumu je analýza vývoje počtu a složení klientů kurátorů pro děti a 

mládež na území celé České republiky v letech 2005 – 2011. Dalším cílem je analýza vývoje 

počtu uložených výchovných opatření v tomto období. Jedná se o kvantitativní výzkum 

postavený na sekundární analýze dat. Data budou čerpána z ročních výkazů Ministerstva 

práce a sociálních věcí o výkonu sociálně-právní ochrany dětí za jednotlivé roky. Získané 
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údaje budou roztříděny na základě potřebných kritérií, zpracovány do tabulek a následně pro 

lepší názornost do grafů. Poté bude provedena analýza vývoje časových řad, pomocí které lze 

přesně určit, jak se daný jev postupně měnil a jaká byla celková změna. 
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7. Kazuistiky 

 

Následující kapitola obsahuje deset kazuistik mladistvých, kterým bylo uloženo 

jedno nebo více výchovných opatření. U každé kazuistiky je nejprve uveden současný věk 

dotyčného, kterému bylo výchovné opatření uloženo, výchovná opatření, která mu byla 

uložena v jejich chronologickém pořadí a hlavní důvody jejich uložení. V závěru kazuistik je 

shrnuto hodnocení výchovných opatření z pohledu mladistvých, kterým byla uložena. 

V jednom z případů se vyjádření dotyčného z důvodu dlouhodobé nespolupráce nepodařilo 

získat. 

 

Michal (17 let) 

dohled nad výchovou 

záškoláctví 

Michal se narodil jako první dítě obou svých rodičů, kteří byli tehdy manželé. Matka 

ani otec nedokončili učiliště, mají tedy základní vzdělání. Otec pracuje většinou jako 

pomocný dělník ve stavebnictví, matka pracovala většinou jako dělnice v pásové výrobě. 

Opakovaně byli oba vedeni v evidenci úřadu práce, dlouhodobě však bez zaměstnání ani 

jeden z nich nebyl. Rodiče se shodují, že se jejich vztah brzy po narození Michala zhoršil a 

docházelo mezi nimi ke konfliktům. Když byly Michalovi tři roky, rozvedli se a Michal byl 

svěřen do výchovy matce. Po několika měsících však obnovili svůj vztah i soužití a narodila 

se jim dcera. Jejich vztah se však po nějaké době opět zhoršil, především protože otec začal 

ve větší míře konzumovat alkoholické nápoje a byl velmi nespolehlivý. Rodiče žili celá léta 

střídavě v jedné domácnosti, střídavě odděleně.  

Michal měl od zahájení povinné školní docházky kázeňské problémy. Během 

vyučování vyrušoval a snažil se na sebe poutat pozornost. Prospěchově patřil vždy mezi slabé 

žáky, opakoval již první třídu. Vyšetřením v pedagogicko-psychologické poradně mu byl 

diagnostikován syndrom ADHD. Z důvodu opakovaných kázeňských přestupků byl již na 

prvním stupni opakovaně hodnocen sníženou známkou z chování. V šestém ročníku opět na 

konci školního roku neprospěl. Jelikož v obci, kde navštěvoval základní školu, nebyl 

následující rok otevírán šestý ročník, musel přestoupit na školu v sousední obci.  

Zpočátku do nové školy docházel pravidelně a neměl výraznější problémy 

s chováním. Prospěchově patřil mezi slabé žáky. Od listopadu se však začalo objevovat 

záškoláctví. S rodinou začala spolupracovat kurátorka pro děti a mládež. Michal při pohovoru 

uvedl, že má v nové škole problémy s žáky z vyššího ročníku. Má z nich strach, tak do školy 
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několikrát nešel. V nové škole se mu celkově nelíbí, nechce tam chodit. Bližší informace však 

odmítal sdělit, odmítl problémy blíže popsat nebo sdělit cokoli o dotyčných, kterých se 

obával. Ve škole vyučující nezaznamenali, že by měl s některými žáky problémy, naopak 

uváděli, že se do školního kolektivu začlenil poměrně rychle a dobře. Přislíbili však, že budou 

situaci věnovat zvýšenou pozornost. Matce byla doporučena spolupráce s dětským 

psychologem, což však matka odmítala. 

Michal poté do školy do vánočních prázdnin docházel řádně a škola kurátorku 

neinformovala o jakýchkoli problémech. V lednu se však opět začala Michalova docházka do 

školy horšit, až do školy přestal docházet úplně, o čemž škola kurátorku informovala v 

polovině měsíce února. Matka uváděla, že o záškoláctví dlouho nevěděla, jelikož Michal 

doma o škole vyprávěl a ona jeho informace neověřovala. Poté, co se o záškoláctví dozvěděla, 

snažila se to se synem řešit domluvami. Ten vždy přislíbil, že do školy už docházet bude, ale 

opět do školy nedorazil. Spolupráce matky se školou byla velmi komplikovaná, na výzvy 

k návštěvě školy přestávala reagovat. Michal stále uváděl, že se mu ve škole nelíbí. Bylo mu 

vysvětleno, že tímto chováním působí problémy pouze sobě a své matce. Sliboval zlepšení, 

ale do školy nadále nedocházel. Matka chtěla zajistit přestup na jinou školu, ale jediná škola 

v okolí, která by ho i s jeho výukovými problémy přijala, byla praktická škola. To matka 

odmítala, jelikož se jí prostředí školy jevilo jako velmi rizikové. Matka přiznala, že si již neví 

rady a jako jediné řešení začala vidět nařízení ústavní výchovy. Matce byla opět doporučena 

spolupráce s dětským psychologem a s nestátní neziskovou organizací zabývající se sanací 

rodiny. Matka si podala k soudu návrh na nařízení ústavní výchovy, ale nakonec spolupráci 

s nestátní neziskovou organizací zahájila. Cíle spolupráce s terénní sociální pracovnicí byly 

následující - zjištění důvodů zanedbávání povinné školní docházky Michala, motivace 

Michala k plnění povinné školní docházky, podpora a motivace matky v pomoci Michalovi 

v plnění povinné školní docházky a podpora a motivace matky ke spolupráci se školou.  

Michal zpočátku jakoukoli spolupráci s kýmkoli odmítal a snažil se setkáním 

s terénní sociální pracovnicí i kurátorkou vyhýbat. Do školy nadále nedocházel, přestože se 

každé ráno do školy vypravil. Matka byla stíhána za ohrožování výchovy mládeže. Otec se 

opět vrátil do společné domácnosti, ale Michal ho zcela odmítal a neměl k němu důvěru. 

V měsíci dubnu začal Michal komunikovat s kurátorkou i terénní sociální pracovnicí, která do 

rodiny pravidelně docházela. Postupně přiznal, že ve škole žádné problémy nemá. Do školy 

chtěl začít docházet, protože má strach z ústavní výchovy a má matku velmi rád, ale po 

dlouhodobé absenci se tam cítí velmi špatně. Třídní učitelka po něm vyžaduje omluvenky, 

které nemá, všichni na něj špatně koukají a učivo nezvládá. Proto vždy šel do školy jednou a 
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potom zase raději nešel a tak to bylo stále dokola. On i matka uvítali uspořádání společného 

setkání, kterého se účastnila kurátorka, terénní sociální pracovnice, třídní učitelka, výchovná 

poradkyně, metodička prevence, ředitel školy, matka a části i Michal. Michal začal do školy 

pravidelně docházet. Na konci školního roku se konalo soudní jednání o nařízení ústavní 

výchovy. Jednání bylo odročeno za účelem sledování školní docházky.  

Přestože Michal v šestém ročníku z důvodu vysoké absence (celkem měl více než 

500 neomluvených hodin) opět neprospěl, postoupil do dalšího ročníku, jelikož již jednou na 

druhém stupni ročník opakoval. V září nastoupil do sedmého ročníku a uskutečnilo se další 

společné setkání, ve stejném složení jako předešlé. Byla nastavena pravidla spolupráce a 

vzhledem k Michalovým problémům s chováním sepsána i konkrétní pravidla chování, která 

je třeba zvláště respektovat, což Michal podepsal a měl ve sborovně i doma vyvěšené na 

viditelném místě. V měsíci listopadu se konalo další soudní jednání. Vzhledem ke zlepšení 

nebyla ústavní výchova nařízena a nad výchovou Michala byl nařízen dohled. Matka i Michal 

nadále pravidelně spolupracovali s kurátorkou pro mládež i terénní sociální pracovnicí. 

Michal se nadále ve škole dopouštěl drobnějších kázeňských přestupků, do školy však již 

docházel řádně. Při pohovorech s kurátorkou i terénní sociální pracovnicí Michal velmi 

otevřeně hovořil o svých problémech i pocitech ve škole. Byl schopen reflektovat své chování 

ve vyučování, dobře rozeznal, jaké chování je nevhodné a snažil se o zlepšení, což se mu však 

ne vždy dařilo zvládnout. Jelikož končil povinnou školní docházku, bylo třeba rozhodnout o 

jeho dalším vzdělávání. Matka byla k podání přihlášek na učiliště skeptická, ale díky 

intervencím kurátorky a terénní sociální pracovnice si nakonec podal Michal přihlášky na 

odborné učiliště, na obor elektrikář a na obor kuchařské práce. V červnu ukončil povinnou 

školní docházku sedmým ročníkem.  

Následující školní rok nastoupil na odborné učiliště do oboru elektrikář, který si 

vybral. Spolupráce s terénní sociální pracovnicí byla ukončena, jelikož její cíle byly již 

naplněny. S kurátorkou však Michal i jeho matka nadále spolupracují. Přestože bylo 

zvažováno zrušení dohledu z důvodu pominutí jeho důvodů, Michal sám uvedl, že ho rušit 

nechce. Nevadí mu spolupracovat s kurátorkou a myslí, že je pro něj lepší mít nad sebou 

nějakou výstrahu. V současné době je Michal ve třetím, posledním, ročníku učiliště. Uvádí, že 

se mu ve škole líbí, obor ho baví a doufá, že zvládne závěrečné zkoušky. Chlubí se, že má 

konečně jedničku z chování. Dle zpráv učiliště se chování i celkový přístup Martina ke škole 

v průběhu docházky postupně lepšil a nyní zde nemá žádné kázeňské problémy. Prospěchově 

patří k průměru, manuálně je velmi zručný. Matka přiznává, že nevěřila, že bude Michal do 

učiliště docházet, je ráda, že se mýlila a věří, že učiliště dokončí. 
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Hodnocení výchovného opatření z pohledu Michala 

Michal uvádí, že měl velký strach z nařízení ústavní výchovy. Nechtěl opustit svou 

matku, na které mu záleží, a bál se jít do ústavu. Do záškoláctví se tehdy zamotal, ani nevěděl 

jak. Dlouho mu vše procházelo, tak v tom pokračoval. Když byl rozhodnut do školy začít 

chodit, tak mu přišlo hloupé, že neznal vůbec probíranou látku a také neměl omluvenky, které 

po něm třídní vyžadovala, a všichni na něj divně koukali, tak tam zase chodit přestal. Tak to 

šlo stále dokola, i když ho to mrzelo hlavně kvůli matce. Mrzí ho, že jí kvůli němu byl uložen 

podmíněný trest. Když do školy začal chodit, tak to nebylo tak strašné. Bál se, jak dopadne 

druhé jednání u soudu a byl hodně rád, že mu byl uložen dohled. Ten mu nepřipadá tak 

hrozný, protože když nemá průšvihy, tak se nic moc neděje. Setkání s kurátorkou mu nevadí. 

Přiznává, že i díky dohledu je asi stále na učilišti. V prvním ročníku měl chvíli chuť tam 

přestat chodit, ale kvůli dohledu měl trochu obavy, tak to překonal a teď je za to rád. Uvedl, 

že ho myšlenka na dohled občas odradí od toho, „aby udělal zase nějakou blbost“. Proto je 

rád, že dosáhne zletilosti těsně po ukončení letošního školního roku, kdy už by měl mít 

dokončené učiliště.  

 

Filip (17 let)  

dohled nad výchovou 

záškoláctví, užívání návykových látek, požívání alkoholu, výchovné problémy 

Rodiče Filipa spolu žili v partnerském svazku, manželství nikdy neuzavřeli, žádné 

další děti nemají. Otec je vyučeným zedníkem, matka vystudovala střední ekonomickou 

školu. Zpočátku bylo soužití rodičů bezproblémové, přestože matka věděla o problematické 

minulosti otce, který dříve užíval návykové látky a byl krátce po dosažení zletilosti ve výkonu 

trestu za majetkově trestnou činnost. Po narození Filipa však otec ztratil zaměstnání, trávil 

většinu času mimo domov, začal požívat ve velké míře alkoholické nápoje a chovat se 

agresivně, což bylo důvodem rozchodu rodičů. Ve věku 4 let byl Filip svěřen do výchovy 

matce. Otec se na jeho výchově nikdy nepodílel, byl opakovaně odsouzen k výkonu trestu 

odnětí svobody za výrobu a distribuci omamných látek, kde je i v současné době. Výživné na 

syna dlouhodobě téměř nahradí. Matce s výchovou i finančně vypomáhali a vypomáhají 

aktivně její rodiče, kteří bydlí ve stejném městě. Matka je zaměstnána jako účetní v soukromé 

firmě. 

Po nastoupení povinné školní docházky neměl Michal výraznější problémy 

v chování, pouze občasné tendence k vyrušování. Prospěchově patřil vždy ke slabším žákům. 
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Ve věku 13 let se u Filipa začaly objevovat v rámci školní docházky výchovné problémy – 

vyrušování v hodinách, nerespektování vyučujících, vulgarita, což bylo opakovaně řešeno 

v rámci základní školy ve spolupráci s matkou. Ve 14 letech se Filip začal velmi aktivně 

zajímat o zbraně a začal se stýkat s příznivci nacionalismu. Ve škole pak otevřeně toto hnutí 

propagoval, choval se agresivně a svým chováním narušoval průběh vyučování, což bylo 

opakovaně řešeno ve spolupráci, školy, matky a kurátorky pro mládež, která začala s rodinou 

intenzivně spolupracovat. Filip i jeho matka se během posledního ročníku základní školy 

dostavovali pravidelně ke kurátorce, proběhlo také několik setkání v místě jejich bydliště. 

Filipovo chování se výrazně zlepšilo, přestože nenavštívili dětského psychologa, který jim byl 

kurátorkou doporučen.  

V měsíci květnu před ukončením povinné školní docházky se však začal Filip 

dopouštět občasného záškoláctví a škola i matka začala mít podezření na užívání návykových 

látek, konkrétně kouření marihuany. Filip se v té době již nestýkal s příznivci nacionalismu, 

ale trávil čas převážně venku s partou ze sídliště a domů se, dle popisů matky, vracel 

s evidentními příznaky intoxikace marihuanou. Matku v té době nerespektoval. Na pohovory 

ke kurátorce se však dostavoval pravidelně v dohodnutý čas. Záškoláctví odůvodňoval tím, že 

se mu do školy nechtělo, tak byl raději s kamarády, kteří do školy také občas nechodí. Byli 

venku nebo u nich doma, jelikož matka byla v zaměstnání. Sice věděl, že to není správně, ale 

byl toho názoru, že když na základní škole končí a byl přijat na učiliště, tak není už tak 

důležité tam chodit.  Užívání návykových látek nejprve popíral, ale později při pohovoru 

s kurátorkou přiznal, že marihuanu s novými kamarády kouří pravidelně a nevidí v tom žádný 

velký problém. Kurátorka doporučila matce, aby s Filipem navštívili psychologa, což učinili. 

Filip tedy podstoupil psychologické vyšetření a byly mu doporučeny individuální terapie, 

které však měly začít až po letních prázdninách. Vzhledem k dlouhodobým výchovným 

problémům podala kurátorka k soudu podnět na nařízení dohledu nad výchovou. 

Na začátku letních prázdnin se chování Filipa ještě zhoršilo. Matku již nerespektoval 

vůbec, choval se k ní vulgárně a celé dny trávil venku s kamarády. Také byl ve dvou 

případech kontrolován policejní hlídkou a následně byl v silně podnapilém stavu předán 

matce. V jednom z pohovorů s kurátorkou přiznal i několik experimentů s pervitinem. Matka 

v té době zvažovala podání návrhu na nařízení ústavní výchovy, jelikož si s chováním syna již 

nevěděla rady a měla o něj velké obavy. Vzhledem k tomu, že již bylo zahájeno na základě 

podnětu kurátorky řízení o nařízení výchovného opatření, matka návrh nepodala. Filip se i 

během prázdnin dostavoval pravidelně ke kurátorce, kde mu bylo vysvětleno, že přestože byl 

k soudu podán návrh na nařízení dohledu nad jeho výchovou, může mu být s ohledem na jeho 
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stávající chování nařízena ústavní výchova, což by kurátorka i matka v této situaci podpořily. 

Filip přiznal velké obavy z ústavní výchovy a přislíbil zlepšení svého chování. Ve druhé 

polovině prázdnin se jeho chování skutečně zlepšilo, nejevil již známky užívání návykových 

látek a začal respektovat matkou stanovená pravidla.  Po skončení letních prázdnin nastoupil 

na učiliště, kde se u něj v počátku začaly objevovat problémy s absencí.  

V říjnu se konalo soudní jednání o nařízení výchovného opatření a Filipovi byl 

vzhledem k jeho dlouhodobým výchovným problémům nařízen dohled. Během jednání mu 

bylo soudkyní důrazně vysvětleno, že pokud se jeho chování opět zhorší, bude mu nařízena 

ústavní výchova.  

Po uložení dohledu Filip i matka nadále více než rok pravidelně spolupracují 

s kurátorkou pro děti a mládež. Filip do učiliště začal docházet pravidelně a ze zpráv učiliště 

je patrné, že se nedopouští vážnějších kázeňských problémů. Přestože se v chování Filipa 

stále objevují občasné výkyvy a sám přiznává příležitostné kouření marihuany (cca jednou za 

1 – 2 měsíce), došlo v jeho chování k výraznému zlepšení. Opět se však stýká s příznivci 

nacionalismu a netají se velmi negativním postojem k romským spoluobčanům. Ve volném 

čase se věnuje airsoftu a aktivně se zajímá o období druhé světové války. Matka se snaží 

neustupovat z domluvených pravidel. Je za zlepšení  v chování Filipa velmi ráda, přestože 

připouští, že si je vědoma, že jeho chování není úplně ideální. 

 

Hodnocení výchovného opatření z pohledu Filipa 

Filip sám myslí, že se díky uložení dohledu zlepšil. Přiznává, že se velmi bál 

umístění do ústavního zařízení, o kterých mu vyprávěli někteří jeho bývalí kamarádi, proto 

své chování změnil a je vlastně rád, že mu byl uložen pouze dohled nad výchovou. Dohled 

mu moc nevadí, nevadí mu docházet ke kurátorce. Občas je mu sice nepříjemné řešit tam, 

když má nějaký průšvih, ale někdy mu to pomůže, aby si uvědomil své chování. Také může 

s kurátorkou probrat své problémy, které nechce řešit s kamarády nebo s matkou. Dohled 

vnímá i jako výstrahu, protože ví, že kdyby se zhoršil, mohl by soud nařídit ústavní výchovu. 

 

Jana (17 let)  

dohled nad výchovou 

záškoláctví, požívání alkoholu, výchovné problémy ve škole 

Jana se narodila jako druhá dcera svých rodičů. Matka je vyučená prodavačka, otec 

je vyučený zedník. Oba měli vždy zaměstnání, pracují ve svém oboru. Jana navštěvovala od 

tří let mateřskou školu a byla vždy poměrně živé dítě. Když bylo Janě šest let, rodiče se 
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rozvedli, otec se odstěhoval a ona i její sestra byly svěřeny do péče matky. Otec se s dcerami 

stýkal pouze několik měsíců po rozvodu, poté založil novou rodinu a kontakt s dcerami 

přerušil. Výživné matce posílal vždy pravidelně.  

V šesti letech nastoupila Jana povinnou školní docházku. Ve škole měla poměrně 

výrazné problémy s adaptací, během vyučování často vyrušovala a byla nesoustředěná. 

Vzhledem k tomu, že matka byla zaměstnána v obchodním domě, kde pracovala na směny, 

suplovala její roli často o pět let starší sestra. Jana chodila do školy často nepřipravená a měla 

výukové problémy. Spolupráce matky se školou byla velmi slabá. Matka se odvolávala na 

svou pracovní vytíženost. Přestože slibovala nápravu, k výraznému zlepšení nedocházelo.  

Na druhém stupni se chování Jany ve škole začalo výrazně horšit. Svým chováním 

výrazně narušovala vyučování, k vyučujícím se chovala drze a bez respektu, do školy chodila 

nepřipravená a její prospěch byl velmi slabý. Spolupráce matky se školou byla i nadále 

komplikovaná, matka ve škole svou dceru vždy obhajovala. Od druhého pololetí sedmé třídy 

se u Jany začaly objevovat časté jednodenní absence, které byly omlouvány matkou. 

Spolužáky i vyučujícími byla Jana v tyto dny však často vídána v odpoledních hodinách 

venku. Jednoho dne Jana ve škole jevila evidentní známky opilosti. Šetřením ve třídě bylo 

zjištěno, že do školy přinesla v lahvi vodku s džusem, kterou během vyučování pila a nabízela 

ostatním spolužákům. Matka si dceru ve škole převzala a byla velmi rozčílená, že se musela 

uvolnit ze zaměstnání.  

Na základě této události kontaktovala škola kurátorku pro mládež s žádostí o pomoc 

a o účast na výchovné komisi, na které mělo být řešeno Janino chování ve škole. Na výchovné 

komisi matka chování své dcery zlehčovala, stejně jako Janino požití tvrdého alkoholu během 

vyučování. Přislíbila však, že bude více dohlížet na Janinu přípravu na vyučování. Také byla 

domluvena pravidelná spolupráce s kurátorkou. Na sjednané setkání s kurátorkou se však 

matka s Janou bez omluvy nedostavily, telefon matka nezvedala. Kurátorka tedy provedla 

šetření v místě bydliště. Jelikož nebyl doma nikdo zastižen, zanechala ve schránce písemnou 

výzvu k návštěvě. Poté se matka s Janou na sociální odbor již dostavily. Minulé nedostavení 

matka odůvodnila tím, že musela zastoupit kolegyni v zaměstnání a telefony v zaměstnání 

zvedat nesmí. Během pohovoru matka chování dcery opět zlehčovala a obě uváděly, že si 

vyučující na Janu ve škole bezdůvodně zasedli. Požití alkoholu matka zdůvodňovala jako 

jednorázovou záležitost, která se „přece může stát každému“. Jana uvedla, že to chtěla zkusit 

a myslela, že bude ve škole legrace. Nikdo ze spolužáků s ní však pít nechtěl.  Matka se před 

dcerou velmi nevybíravě vyjadřovala na adresu vyučujících. Během pohovoru bez 

přítomnosti Jany upozornila kurátorka matku na nevhodnost takového vyjadřování před 
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dcerou. Matka uvedla, že před dcerou hovoří vždy otevřeně a nehodlá to měnit. Ohledně 

spolupráce s kurátorkou uvedla, že to vidí jako zbytečnost, protože ona sama žádné problémy 

s dcerou nemá. Kurátorka doporučila matce spolupráci s dětským psychologem, což matka 

také zhodnotila jako nadbytečné, avšak přislíbila, že se k psychologovi s dcerou objednají. 

Spolupráce matky a Jany s kurátorkou byla velmi komplikovaná. Na sjednaná 

setkání se často bez omluvy nedostavily. Během pohovorů matka stále svou dcerou hájila a 

poukazovala na neschopnosti vyučujících. Jana na svém chování neviděla nic špatného a 

uváděla, že jsou na ni ve škole prostě zasedlí. K psychologovi se objednaly až po 

opakovaném doporučení kurátorky. Psycholog doporučil pravidelné terapie, na které se matka 

s dcerou dostavovaly velmi nepravidelně. Na konci sedmého ročníku Jana neprospěla 

z několika předmětů a ročník tedy musela opakovat. V dalším ročníku se u Jany začalo 

objevovat záškoláctví a její chování se v novém kolektivu nijak nezlepšilo, stejně jako se 

nezlepšila ani spolupráce matky se školou a s kurátorkou, přestože byly matka i Jana 

upozorněny na možné sankce a výchovná opatření. Kurátorka tedy podala k soudu podnět na 

nařízení dohledu nad výchovou i podnět k zahájení přestupkového řízení s matkou z důvodu 

zanedbávání povinné školní docházky. Matka byla tímto velmi rozezlena. 

Před soudním jednáním o nařízení dohledu byla Jana policejní hlídkou během jedné 

víkendové noci zadržena pod vlivem alkoholu. Jana při pohovoru s kurátorkou uvedla, že byla 

s kamarády na diskotéce, před kterou společně vypili u jednoho z nich víno. Uváděla, že 

rozhodně nebyla opilá, pila málo, protože běžně alkohol nepije. Matka sdělila, že měla Jana 

spát u kamarádky, o diskotéce jí dcera předem nic neřekla. Doma spolu vše projednaly a Jana 

se jí musí nyní pravidelně telefonicky hlásit, když je mimo domov.  

Soud při jednání nařídil nad výchovou Jany dohled. Chování Jany ve škole se mírně 

zlepšilo, do školy docházela, přestože měla poměrně vysokou, omluvenou, absenci. 

Spolupráce s kurátorkou se také zlepšila, přestože se na některá sjednaná setkání nedostavily 

s odůvodněním, že zapomněly. Do osmého ročníku nastoupila Jana na novou školu, přestože 

kurátorka s matkou hovořila o tom, že změna školy v posledním ročníku není pravděpodobně 

nejlepším řešením problémů. Matka však přestup zajistila a Jana trvala na tom, že na ni na 

nové škole nebudou zasedlí a zná tam většinu dětí ze sídliště. Zpočátku v nové škole neměla 

žádné výchovné problémy, po dvou měsících opět začala být drzá k vyučujícím a se 

zvládnutím učiva měla poměrně veliké problémy. Uváděla však, že je na nové škole 

spokojená. S kurátorkou Jana i matka spolupracovaly, několikrát se samy předem omluvily, 

když se na sjednané setkání nemohly dostavit.  
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Povinnou školní docházku ukončila Jana se slabým prospěchem osmou třídou. Poté 

nastoupila na učiliště, obor prodavačka. Na učilišti má od počátku vysokou absenci, kterou 

odůvodňuje zdravotními problémy se zády, výraznější problémy v chování nemá. 

Prospěchově patří k průměru. V současné době je ve druhém ročníku. Přestože uvádí, že ji 

zvolený obor příliš nebaví, chce učiliště dokončit. Ve volném čase tráví Jana většinu času 

s kamarády venku, o víkendy chodí na diskotéky. Žádné vyhraněné zájmy nemá, matce doma 

téměř nepomáhá. Spolupráce s kurátorkou je velmi kolísavá, matka i Jana se snaží setkáním 

vyhýbat.  

 

Hodnocení výchovného opatření z pohledu Jany 

Ohledně dohledu sdělila Jana, že ho vidí jako zbytečnost. Sice měla několik 

průšvihů, ale jinak se ničeho nedopouští. Zná mnohem horší případy. Na základní škole na ni 

byli vyučující zasedlí, proto vše zveličovali a někdy zcela neprávem obviňovali z věcí, 

kterých se nedopustila. Připouští, že ji nařízení dohledu vystrašilo a odradilo od dalšího 

záškoláctví. Bála se, aby jí nebyla uložena ústavní výchova. Ke kurátorce se jí často nechce, 

protože by raději byla třeba s kamarády nebo jinde. Také jí vadí, že občas řeší věci, které jsou, 

podle jejího názoru, maličkosti pořád dokola. Jinak proti ní ale nic nemá. Někdy se s ní dá 

hovořit i o problémech nebo o užitečných věcech.  

 

Karel (18 let) 

napomenutí s výstrahou, dohled nad výchovou, ústavní výchova (nerealizována) 

výchovné problémy, agresivita 

Karel se narodil po krátké známosti rodičů. Matce bylo tehdy osmnáct let, právě 

dokončila střední ekonomickou školu. Otce do rodného listu neuvedla, k jeho osobě se vždy 

odmítala vyjadřovat. Karla vychovávala za podpory svých rodičů, u kterých do jeho pěti let 

bydleli. Poté se matka odstěhovala do samostatného bytu. Po skončení rodičovské dovolené 

vystřídala matka řadu zaměstnání, většinou pracovala jako administrativní pracovnice. Často 

bývala v pracovní neschopnosti, pracovní poměr ukončila většinou na vlastní žádost. Jako 

důvod uváděla nepřiměřené požadavky, nevyhovující pracovní podmínky a zmiňovala také 

neshody s vedoucími pracovníky. Během posledních tří let byla vedena převážně v evidenci 

úřadu práce, odkud byla však pro nespolupráci vyřazena. V současné době nemá kurátorka 

žádné zprávy o a tom, zda je matka někde zaměstnána.  

Karel navštěvoval od čtyř let mateřskou školu, kde neměl s adaptací žádné problémy.  
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Na základní škole již na prvním stupni často vyrušoval a měl výukové problémy. Vyšetřením 

v pedagogicko-psychologické poradně mu byly ve čtvrtém ročníku diagnostikovány 

specifické poruchy učení (dysleksie a dysortografie). Ve volném čase se od pěti let věnoval 

aktivně fotbalu, který ho velmi bavil. Na druhém stupni se chování Karla ve škole začalo 

výrazně zhoršovat. V sedmé třídě se škola obrátila na kurátorku s žádostí o pomoc s řešením 

výchovných problémů, jelikož Karel porušoval základní pravidla slušného chování, 

nerespektoval školní řád a obtěžoval své spolužačky. Spolupráce matky se školou byla velmi 

komplikovaná. Na vyzvání k návštěvě školy často nereagovala, pokud se dostavila, snažila se 

chování syna zlehčovat či obhajovat. Na základě těchto informací zahájila kurátorka 

spolupráci s rodinou a matce doporučila spolupráci se střediskem výchovné péče či dětským 

psychologem.  

Zpočátku matka s kurátorkou příliš nespolupracovala, na sjednané termíny setkání se 

nedostavovala, což se ale postupně zlepšilo. K přechodnému zlepšení došlo i v chování Karla, 

což bylo zaznamenáno i ve škole. Škola také informovala kurátorku o zlepšení komunikace 

s matkou. Karlův prospěch byl však i nadále velmi slabý, ze tří předmětů neprospěl a sedmý 

ročník tedy opakoval. Na začátku nového školního roku byl Karel zadržen policejní hlídkou 

při sprejerství, za které byl řešen soudem pro mládež. Soud mu uložil napomenutí 

s výstrahou. Ve škole se Karel k vyučujícím choval drze, vážnějších kázeňských přestupků se 

však nedopouštěl.  

Výraznější problémy v chování se objevily během podzimu, kdy nastoupil Karel do 

osmého, pro něj posledního, ročníku základní školy. Škola informovala kurátorku o 

rasistických projevech vůči spolužákům, propagaci nacionalistických názorů, neplnění 

povinností ukládaných školním řádem, nevhodném chování a nedostatečném prospěchu. 

S matkou a nezletilým byla tedy opět zahájena intenzivnější spolupráce. Kurátorka matce opět 

doporučila spolupráci s dětským psychologem, kterého v minulosti navštívila matka s Karlem 

pouze jednou. Přestože matka přislíbila spolupráci, kontaktu s kurátorkou se vyhýbala a 

návštěvu dětského psychologa odkládala. Nakonec však ve druhém pololetí matka se synem 

k dětskému psychologovi docházet začala. Chování Karla ve škole se však nezlepšilo. Začala 

se u něj objevovat neomluvená absence, během vyučování při výtvarné výchově poranil 

nožem spolužačku, která musela být ošetřena v nemocnici, a stále inklinoval k pravicově 

extremistickým skupinám. Fotbalu se již aktivně nevěnoval, začal docházet na kickbox. 

S kurátorkou spolupracovala matka velmi sporadicky, přestože byla upozorněna na případné 

sankce a výchovná opatření v případě pokračující nespolupráce (např. podání návrhu na 

dohled nad výchovou). Před koncem školního roku napadl Karel spolu s dalším mladíkem 



68 
 

slovně a poté fyzicky kolemjdoucího muže, čímž mu způsobili zlomeninu stehenní kosti. Za 

tento čin byl obviněn z provinění výtržnictví a ublížení na zdraví. Na konci školního roku 

opět neprospěl z několika předmětů a byla mu udělena trojka z chování.  

Vzhledem k přetrvávajícímu závadovému chování a tomu, že matka s Karlem během 

letních prázdnin opět přestali spolupracovat, podala kurátorka k soudu podnět na nařízení 

dohledu nad výchovou. Z důvodu velmi slabého prospěchu a výchovných problémů měl 

Karel velké problémy s přijetím do učiliště, jelikož odmítal nastoupit na školu, kterou 

navštěvují ve velké míře i romští žáci. Nakonec však byl přijat na učiliště nedaleko místa 

bydliště, obor zemědělec, kam také nastoupil. Během podzimu bylo Karlovi soudem pro 

mládež uloženo za provinění výtržnictví, kdy nebylo prokázáno, že právě on způsobil 

poškozenému ublížení na zdraví, trestní opatření obecně prospěšných prací ve výši 60 hodin. 

V dalším soudním jednání mu byl nařízen dohled nad výchovou.  

Matka i Karel začali s kurátorkou opět spolupracovat a Karel pravidelně docházel 

k psychologovi. Na učilišti neměl zpočátku výraznější problémy. Ve druhém pololetí však do 

školy přestával docházet, což odůvodňoval tím, že často zaspí a potom už nemá cenu do školy 

jet. Z učiliště byl pro nedocházku před koncem školního roku vyloučen a evidoval se na úřadu 

práce. Stále se stýkal s příznivci nacionalismu, se kterými navštěvoval fotbalová utkání, různé 

demonstrace, koncerty i zahraniční hudební festivaly, přestože byla s ním i s jeho matkou 

opakovaně řešena nevhodnost těchto akcí. Na několika z nich u něj bylo dechovou zkouškou 

prokázáno požití alkoholu. Matka přiznávala, že ji syn téměř nerespektuje.  

V dalším školním roce Karel na žádnou školu nenastoupil, přestože oba s matkou 

uváděli, že nástup na jinou školu určitě zajistí. Z evidence úřadu práce byl vyřazen, jelikož se 

opakovaně ve sjednaném termínu nedostavil. Zaměstnání aktivně nehledal, nepracoval ani 

brigádně. Během podzimu se pod vlivem alkoholu opět dopustil napadení mladého muže, za 

které byl řešen v přestupkovém řízení. Uložené obecně prospěšné práce odpracoval těsně před 

vypršením lhůty, k jeho práci byly ze strany organizace velké výhrady. Práci vykonával velmi 

nezodpovědně a choval se velmi povýšeně a drze. Poté s kurátorkou on i matka opět přestali 

spolupracovat. Nereagovali na telefonáty, písemná vyzvání, v místě bydliště nikdo neotevíral, 

přestože, dle sdělení sousedů, bydliště nezměnili. K psychologovi také přestali docházet. 

S ohledem na nespolupráci i na pokračující závadové chování podala kurátorka 

k soudu podnět k zahájení řízení o nařízení ústavní výchovy. Předvolání k jednání si matka 

nepřevzala a k jednání se matka ani Karel nedostavili. Jednání bylo odročeno a kurátorka se 

nadále intenzivně snažila rodinu kontaktovat, avšak bez úspěchu. Při dalším soudním jednání, 

kam se on ani matka opět nedostavili, byla Karlovi nařízena ústavní výchova. Vzhledem 
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k tomu, že matka nadále poštu nepřebírala, nabyl rozsudek právní moci teprve tři týdny 

předtím, než dosáhl Karel zletilosti. Ani poté se nepodařilo matku ani Karla kontaktovat. 

Ústavní výchova nebyla tedy realizována.  

 

Hodnocení výchovného opatření z pohledu Karla 

Vzhledem k tomu, že matka i Karel přestali s kurátorkou naprosto spolupracovat, 

nebylo možné zjistit stanovisko Karla k uloženým opatřením. Jelikož však i po jejich uložení 

pokračoval v závadovém chování a odmítal jakoukoli spolupráci, lze předpokládat, že jim 

nepřikládal větší význam. 

 

Lucie (17 let) 

dohled nad výchovou, ústavní výchova, dohled nad výchovou 

záškoláctví, útěky, užívání návykových látek, výchovné problémy 

Matka i otec byli v době seznámení oba rozvedeni, matka vychovávala osmiletou 

dceru z předchozího manželství. Oba rodiče mají středoškolské vzdělání, nikdy nebyli delší 

dobu bez zaměstnání. Po roční známosti uzavřeli manželství a krátce potom se jim narodila 

Lucie.  

Lucie byla, dle sdělení rodičů, poměrně živé dítě, ale žádné vážnější výchovné 

problémy s ní neměli. V šesti letech nastoupila povinnou školní docházku. Na prvním stupni 

měla výborný prospěch a neměla výraznější problémy s chováním. Na druhém stupni se její 

chování i prospěch začaly postupně horšit. Lucie během vyučování často vyrušovala, byla 

drzá k vyučujícím, do školy chodila často nepřipravená. Rodiče se školou spolupracovali a 

snažili se na dceru výchovně působit, ale bez většího efektu.  

Když byla Lucie v sedmé třídě, rodiče se rozvedli. Na rozchodu se společně 

domluvili, k žádným konfliktům mezi nimi nedocházelo. Otec se od rodiny odstěhoval. 

Přestože byla Lucie svěřena do výchovy matce, otec se i nadále aktivně podílel na její 

výchově a komunikace mezi rodiči byla velmi dobrá. Na začátku osmého ročníku se Lucie 

začala stýkat se staršími dětmi ze sídliště, se kterými trávila většinu volného času venku. 

Rodiče přestávala respektovat a její chování ve škole i prospěch se výrazně zhoršily. 

V polovině školního roku začala Lucie chodit se starším hochem z party a začala se dopouštět 

záškoláctví. Škola se obrátila na oddělení kurátorů s žádostí o spolupráci. S rodinou začala 

intenzivně pracovat kurátorka pro mládež. Rodiče aktivně spolupracovali, avšak Lucie 

s kurátorkou spolupracovala jen velmi neochotně. Na svém chování neviděla nic špatného, 

vinu svalovala na ostatní, především na vyučující ve škole a na „nemožné“ spolužáky. 
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Kurátorka doporučila rodině spolupráci se střediskem výchovné péče, kam Lucie v druhém 

pololetí osmého ročníku nastoupila k dvouměsíčnímu preventivně výchovnému pobytu. 

Dvouměsíční pobyt Lucie úspěšně absolvovala. Rodičům bylo doporučeno především 

důsledné výchovné vedení.  

Po pobytu ve středisku výchovné péče došlo v chování Lucie ve škole i doma ke 

krátkodobému zlepšení. Asi po měsíci Lucie opět rodiče přestávala respektovat a i přes 

zákazy se opět začala stýkat se závadovou partou. Matka i otec uváděli, že z důvodu 

pracovního vytížení nejsou schopni mít dceru pod neustálou kontrolou. Do školy Lucie 

docházela, její prospěch však byl nedostatečný ve většině předmětů a k vyučujícím i 

spolužákům se chovala velmi hrubě. Kurátorka podala k soudu návrh na nařízení soudního 

dohledu, kterému soud vyhověl. Rodiče aktivně spolupracovali s kurátorkou, se školou i se 

střediskem výchovné péče. Lucie však spolupráci čím dál více odmítala. Na konci školního 

roku neprospěla z několika předmětů.  

Během letních prázdnin se chování Lucie začalo stupňovat. Mezi ní a rodiči 

docházelo k neustálým konfliktům. Lucie stále udržovala vztah s chlapcem z party a rodiče 

měli důvodné podezření, že pravidelně kouří marihuanu. Několikrát se Lucie nevrátila večer 

domů, na telefonáty nereagovala a rodiče hlásili na policii její pohřešování. Druhý den se 

Lucie většinou sama vrátila s tím, že byla s přítelem nebo s kamarády. Vzhledem ke zhoršení 

situace podala matka k soudu návrh na nařízení ústavní výchovy. Lucie na to reagovala tak, že 

s rodiči přestala téměř komunikovat. Ke kurátorce se na domluvené setkání často nedostavila. 

Pokud se dostavila, téměř nemluvila. Do střediska výchovné péče či k dětskému psychologovi 

odmítala docházet. Často matce před sezením utekla.  

Ve škole byla převážně pasivní, nenosila téměř žádné pomůcky, mnohdy do školy 

nešla vůbec nebo během vyučování ze školy odešla. Netajila se tím, že pravidelně kouří 

marihuanu a pije alkohol. Na konci měsíce září soud nařídil ústavní výchovu. Po jejím 

nařízení Lucie utekla z domova. Matka nahlásila na policii opět pohřešování dcery. Přestože 

matka kontaktovala jejího přítele i další známé, nezjistila, kde se dcera zdržuje. Vzhledem 

k tomu, že zde byla velká pravděpodobnost, že se Lucie pohybuje mezi lidmi, kteří pravidelně 

užívají návykové látky a její zdraví i život byly tudíž bezprostředně ohroženy, ústavní 

výchova stále nebyla ještě pravomocná, podala kurátorka návrh na nařízení předběžného 

opatření o umístění Lucie do dětského diagnostického ústavu. Soud návrhu vyhověl.  

Po dvou týdnech policie Lucii zadržela nedaleko bydliště jejího přítele. Za 

doprovodu kurátorky byla policií převezena do dětského diagnostického ústavu, kde se 

zpočátku projevovala velmi negativisticky a s další dívkou se pokusila o útěk. Odmítala, že by 
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v zařízení měla zůstat. Testy na přítomnost návykových látek v organismu prokázaly 

přítomnost THC. Kouření marihuany Lucie nepopírala, neviděla v tom žádný problém a 

netajila se tím, že marihuanu bude kouřit dál. Postupně se však Lucie v diagnostickém ústavu 

poměrně dobře adaptovala, začlenila se do kolektivu a začala spolupracovat. Kontakt 

s přítelem přerušila a připouštěla, že její chování bylo často velmi neadekvátní a rizikové. 

Matka ji v zařízení několikrát navštívila, dovolenky do místa bydliště však odmítala. Otec 

s dcerou kontakt přerušil, což odůvodňoval tím, že ho velmi zklamala. Před ukončením 

diagnostického pobytu Lucie ze zařízení utekla. Byla zadržena v místě bydliště jejího přítele, 

jelikož jeho matka oznámila policii, že se u nich zdržuje. Po návratu do zařízení byla 

pozitivně testována na THC, opět zpočátku odmítala spolupráci a k pracovníkům zařízení se 

chovala velmi drze. Po týdnu však opět došlo v jejím chování a přístupu ke zlepšení.  

Na základě diagnostického pobytu byla Lucie umístěna do dětského domova se 

školou, kam bylo poměrně komplikované dojíždění z místa bydliště. S matkou byla převážně 

v telefonickém kontaktu. Ve škole měla dobrý prospěch a neměla vážnější výchovné 

problémy, pouze se občas chovala nevhodně k vychovatelům a porušovala zákaz kouření. Do 

kolektivu dívek ve skupině však nezapadala. Během jedné z dovolenek se matce svěřila, že ji 

dívky ze skupiny šikanují – berou jí její věci, zesměšňují ji, vydírají a došlo i k fyzickému 

napadení. Matka tuto informaci předala kurátorce a ta věc začala neprodleně řešit se 

zařízením, kde byla věc prošetřena. Lucie byla přemístěna do jiné výchovné skupiny, bylo jí 

vysvětleno, že pokud by se opět vyskytly problémy, má to oznámit někomu z pracovníků 

zařízení, aby bylo možno situaci ihned řešit. Vychovatelé přislíbili, že budou situaci věnovat 

zvýšenou pozornost. V nové výchovné skupině se již žádné vážnější problémy nevyskytly. 

V jejím chování pracovníci zařízení poukazovali na postupné zlepšení. Také matka uváděla, 

že během dovolenek ji Lucie respektuje a zdržuje se převážně doma, kde pomáhá s chodem 

domácnosti. Neví o tom, že by byla nadále v kontaktu s bývalým přítelem nebo ostatními 

z party. S otcem bližší kontakt neměla a nejevila o něj zájem. Během návštěv kurátorky byla 

Lucie vstřícná a uváděla, že ji její chování v minulosti velmi mrzí.  

Na konci školního roku v zařízení dokončila povinnou školní docházku osmým 

ročníkem a matka podala vzhledem ke zlepšení v chování Lucie návrh na zrušení ústavní 

výchovy. Během letních prázdnin soud ústavní výchovu zrušil a nad výchovou Lucie nařídil 

dohled. Matka zajistila přijetí dcery do učiliště v místě bydliště, obor cukrářka. Před nabytím 

právní moci soudního rozhodnutí o zrušení ústavní výchovy umožnil dětský domov se školou 

Lucii dlouhodobý podmínečný pobyt mimo zařízení. Lucie tedy strávila zbytek letních 

prázdnin u matky a v září nastoupila do učebního oboru v místě bydliště.  
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Rodiče i Lucie s kurátorkou v rámci dohledu pravidelně spolupracují. Lucie je během 

pohovorů velmi komunikativní. Také se opět začala stýkat s otcem a jejich vztah se postupně 

zlepšil. Do učiliště od počátku docházela pravidelně a neměla zde žádné problémy 

s prospěchem ani s chováním. Uvádí, že ji zvolený obor velmi baví. S bývalými kamarády se 

již nestýká, našla si nové kamarády a zájmy přiměřené jejímu věku. První ročník učiliště 

úspěšně ukončila a během letních prázdnin docházela na brigádu do cukrárny, kde vykonávala 

školní praxi. Ani ve druhém ročníku nemá ve škole žádné problémy s chováním ani 

s docházkou. Rodiče uvádějí, že nemají s dcerou v současnosti žádné výchovné problémy, 

plně je respektuje a chová se velmi zodpovědně.  

 

Hodnocení výchovného opatření z pohledu Lucie 

Lucie se na své chování v minulosti dívá velmi kriticky. Když jí byl nařízen poprvé 

dohled nad výchovou, byla velmi naštvaná. Potom se tomu vysmívala, protože to vnímala 

jako zbytečnost a rozhodně s nikým spolupracovat nechtěla. Uvádí, že to bylo asi především 

vlivem party a jejího tehdejšího přítele, se kterými trávila většinu času, až z toho úplně 

„zblbla“. Většině z nich byla také nařízena výchovná opatření, která většinou nerespektovali, 

např. dohled, někteří měli za sebou ústavní výchovu nebo byli na útěku ze zařízení. Společně 

měli z těchto opatření legraci. Přiznala, že marihuanu kouřila ve velkém množství každý den a 

několikrát vyzkoušela i pervitin. Z toho měla ale strach, nechtěla, aby z ní byla úplná 

„troska“.  

Nařízení ústavní výchovy ji naštvalo, ale také vystrašilo, protože rozhodně nechtěla 

nikam do „pasťáku“. Nechtěla se vzdát svých kamarádů a způsobu života, budoucnost 

neřešila. Také se bála, jaké to to tam bude a jak se tam k ní budou chovat. Byla rozhodnutá, že 

v zařízení nebude, bude na útěku. Pokus o útěk se jí však na začátku nepodařil, tak svůj záměr 

odložila. Potom zjistila, že to v diagnostickém ústavu není tak zlé, až se jí tam začalo docela 

líbit, protože měli poměrně zajímavý program. Postupně si začala uvědomovat, že se chovala 

špatně a rodičům velmi ublížila. Byla ráda, že ji matka začala navštěvovat. Potom se jí však 

začalo stýskat po příteli a naskytla se příležitost k útěku, které ještě s další dívkou využila. 

Byla naštvaná, že ji matka přítele oznámila policii a celkově na všechny. Později však uznala, 

že bylo dobře, že na útěku nebyla delší dobu. 

V dětském domově se školou se jí líbilo mnohem méně než v diagnostickém ústavu. 

Nezapadala tam mezi dívky, co tam byly již delší dobu. Chovaly se k ní, hlavně zpočátku, 

velmi nepřátelsky a většina z nich jí připadala hloupá. Také zde nebyl již tak zajímavý 

program a byl zde jiný režim. Velmi chtěla domů k matce, stýskalo se jí stále víc a začala si 
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uvědomovat, kolik toho pokazila. Je velmi ráda, že byla ústavní výchova zrušena. Uvádí však, 

že kdyby nařízena nebyla, asi by to s ní dopadlo špatně. Myslí, že jí to prospělo. Když potká 

nyní bývalé známé, se kterými trávila většinu času, je ráda, že k nim již nepatří a vidí, jak 

špatně se chovala. Hlavně je ráda, že má nyní hezký vztah s matkou i s otcem.   

Dohled, který jí byl nařízen při zrušení ústavní výchovy, chápe trochu jako určitou 

výstrahu, kdyby jí zase napadlo chovat se špatně. Myslí, že je dobře, že jí byl uložen potom, 

jak se chovala dříve. Je ale přesvědčena, že se z chyb již poučila a jejím cílem dokončit školu 

a mít práci v oboru.  

 

Markéta (17 let) 

ústavní výchova, dohled nad výchovou 

záškoláctví, výchovné problémy 

Markéta se narodila z partnerského vztahu jako první dítě obou rodičů. Otec má 

středoškolské vzdělání, matka je vyučena. Otec je zaměstnán jako řidič v soukromé firmě. 

Matka vykonávala většinou pomocné práce, v současné době je na rodičovské dovolené 

s nejmladší dcerou a přivydělává si příležitostnými brigádami prodejem ve stáncích. 

Vzhledem k vzájemným neshodám se rodiče v Markétiných pěti letech rozešli a Markéta byla 

svěřena do výchovy matce. Otec se s ní nejprve příležitostně stýkal, platil na ni výživné, 

později o dceru přestal jevit zájem a kontakt ustal. Jeho rodiče však o vnučku zájem jevili, 

jezdila k nim na prázdniny. Matka vystřídala několik partnerů a má z těchto vztahů další dvě 

dcery, kterým je v současnosti 9 a 3 roky. Každá z nich má jiného otce, na starší dceru otec 

výživné platí velmi nepravidelně, nejmladší dcera otce nemá zapsaného v rodném listě.  

Markéta po rozchodu rodičů vyrůstala se svou matkou, babičkou (matky matkou) a 

mladší sestrou. Poměrně často měnily místo bydliště, dle možnosti podnájmu. Když matka 

otěhotněla s nejmladší dcerou, byla rodina ve velmi špatné finanční situaci a končila jim 

zároveň možnost podnájmu, kde tou dobou bydlely. Matka se tedy přestěhovala s mladší 

sestrou k příteli a tehdy třináctiletá Markéta žila s babičkou u známé v bytě 2+1. V té době 

začala škola sociální odbor informovat o tom, že Markéta chodí do školy neupravená a 

nečistá, prospěch má velmi slabý a začalo se objevovat záškoláctví. Během pohovoru Markéta 

přiznala, že se u známé babičky kvůli spotřebě vody nemohou denně mýt, do školy to má 

daleko a někdy jí babička nedá peníze na autobus, tak do školy nejede. S rodinou tehdy začala 

pracovat kurátorka pro děti a mládež. Jelikož se matka s přítelem rozešli, našla si opět 

společný podnájem s dcerami a svou matkou. Vzhledem k tomu, že bydlely daleko od 

základní školy, kam Markéta docházela, přespávala ve dnech, kdy měla vyučování od 7 
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hodin, u matčina bratra, který bydlel nedaleko školy. Postupně zde přebývala i jiné dny, což 

matce nevadilo, věřila, že se její bratr o svou neteř postará.  

Po čase se však Markéta začala opět dopouštět záškoláctví. Matku přestávala 

respektovat a trávila čas s partou starších dětí. Matka tehdy trvala na tom, že bude bydlet s ní 

a babičkou. Markéta však svou matkou nerespektovala a začala se dopouštět útěků z domova, 

během kterých byla opakovaně hledána policií. Po jednom zadržení uvedla obavy 

z těhotenství. Tehdy bylo Markétě 14 let, končila osmý ročník základní školy. Přiznala, že má 

již několik měsíců pravidelný pohlavní styk se známým strýce, u kterého občas přespávala. 

Uvedla, že pohlavní styk s ním měla vždy dobrovolně, měli spolu milostný vztah. Domů se 

odmítala vrátit, uváděla, že ji matka v poslední době nepřiměřeně trestá a ona z ní má strach. 

Celkově byla Markéta ve velmi špatném psychickém stavu. Vzhledem k okolnostem byla 

Markéta na základě předběžného opatření umístěna do dětského diagnostického ústavu. 

Dospělý muž, se kterým tehdy nezletilá Markéta sexuálně žila, byl stíhán a později odsouzen 

za pohlavní zneužívání. Těhotenství Markéty se nepotvrdilo.  

Vzhledem k tomu, že nebyl nikdo, kdo by byl schopen a ochoten Markétu převzít do 

své péče a zajistit jí stabilní výchovné prostředí, byla nařízena její ústavní výchova. 

V diagnostickém ústavu byla spokojená, matka ani Markéta však nejevily zájem o vzájemný 

kontakt. V zařízení jí navštívila a pravidelně telefonovala pouze babička. Otec ani jeho rodiče 

se o Markétu nezajímali a neměli zájem o kontakt s ní. Z důvodu výchovných problémů byla 

Markéta po diagnostickém pobytu umístěna do dětského domova se školou, kde nastoupila 

opět do osmého ročníku, jelikož v minulém školním roce propadla z většiny předmětů. 

Adaptace v zařízení probíhala velmi pomalu. Markéta nezapadala do kolektivu dívek ve 

skupině a špatně snášela umístění daleko od domova. Postupně se její postavení zlepšilo, 

zapojila se aktivně do mnoha činností v zařízení a všechny své povinnosti v zařízení řádně 

plnila. S Markétou v zařízení pravidelně spolupracovala dětská psycholožka i dětský 

psychiatr, který jí předepsal v období největších úzkostí medikaci na jejich zmírnění. Po dvou 

měsících v zařízení si Markéta s matkou začaly telefonovat, matka ji zde navštívila a Markéta 

jela domů na vánoční prázdniny. Propustka proběhla bez jakýchkoli problémů. Markéta i 

matka uváděly, že si vyjasnily prostřednictvím dopisů i poté osobně mnoho věcí z minulosti, 

což prospělo jejich vztahu. Matka s babičkou a mladšími dcerami se společně přestěhovaly do 

podnájmu do bytu 3+1, čímž se zlepšila i bytová situace rodiny. Vzhledem k tomu, že 

Markéta neměla v zařízení žádné výchovné problémy, jezdila domů na pravidelné propustky.  

Před ukončením povinné školní docházky Markéty podala matka k soudu návrh na 

zrušení ústavní výchovy a zajistila možnost jejího přijetí na učiliště v místě bydliště, obor 
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pekařka. Během letních prázdnin proběhlo soudní jednání, ústavní výchova byla zrušena a 

Markéta byla svěřena do péče matky. Otec se k soudnímu jednání nedostavil, zaslal však 

předem písemnou omluvu. S ohledem na dřívější dlouhodobé problémy byl nad výchovou 

Markéty nařízen dohled. 

Markéta tedy nastoupila po letních prázdninách na učiliště v místě bydliště. 

S matkou, babičkou a oběma mladšími sestrami se opět přestěhovaly do nového podnájmu do 

bytu 2+1, kde jeden pokoj sdílí matka s mladšími dcerami a druhý Markéta s babičkou. Matka 

si na rodičovské dovolené s nejmladší dcerou přivydělávala příležitostnými brigádami, stejně 

jako babička, která je v invalidním důchodu. Během prvního pololetí docházela Markéta do 

učiliště řádně, prospěch však měla slabší. S kurátorkou ona i matka pravidelně 

spolupracovaly. Ve druhém pololetí se u Markéty začala objevovat neomluvená absence a 

mezi ní a matkou začalo docházet ke konfliktům. Matka kurátorce uváděla, že si Markéta 

našla nové kamarádky, kvůli kterým lže a chodí s nimi za školu. Markéta přiznala, že za 

školou několikrát byla, ale uváděla, že se jinak žádného závadového chování nedopouští. 

Matce zazlívala, že na ni často přenáší odpovědnost za mladší sestry, o které se musí téměř 

denně starat. S oběma zvlášť i dohromady byl tento problém podrobně projednán. Matka 

uznala, že má Markéta právo na volný čas a čas na přípravu do školy, že nemůže veškerý čas 

trávit péčí o sestry. Markéta slíbila, že již do školy bude chodit pravidelně, doma bude 

pomáhat, zlepší přípravu do školy a pokud půjde ven s kamarádkami, vrátí se domů 

v dohodnutý čas. Od té doby se situace opět zlepšila. Občas mezi matkou a dcerou dojde ke 

konfliktu, výraznější problémy však nemají. Markéta ukončila úspěšně první ročník, obor ji 

baví a jejím cílem je učiliště dokončit.  

 

Hodnocení výchovného opatření z pohledu Markéty 

Na období nařízení ústavní výchovy vzpomíná Markéta velmi nerada. Je si vědoma, 

že jejich vztah s matkou byl tehdy velmi narušený, situace v rodině byla celkově velmi 

komplikovaná a udělala spoustu chyb, chovala se špatně. Proto to bylo, dle jejího názoru, asi 

nevyhnutelné. V zařízení se jí však nelíbilo, protože s většinou ostatních dívek nevycházela. 

Postupně se to trochu zlepšilo, ale velmi se jí stýskalo po matce, babičce i sestrách a zařízení 

bylo poměrně daleko od místa bydliště, proto byly návštěvy komplikované z časových i 

finančních důvodů. S matkou si po celou dobu jejího pobytu v zařízení dopisovaly. 

Prostřednictvím dopisů si postupně vyjasnily hodně věcí, o kterých spolu dříve nebyly 

schopny hovořit a jejich vztah se tak postupně lepšil. Zlepšení vztahu s matkou vidí Markéta 

jako hlavní přínos ústavní výchovy. Myslí, že k tomu přispělo zlepšení komunikace i zlepšení 
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jejího chování. Je velmi ráda, že byla ústavní výchova zrušena. Nařízení dohledu jí nevadí. 

Myslí, že jí určitá kontrola prospívá. Občas má obavy, že se bude kurátorka kvůli některým 

problémům zlobit, tak se jí za ní nechce, ale nakonec většinou vše dopadne lépe, než 

očekávala. Problémy spolu projednají a snaží se společně najít vhodné řešení, takže si myslí, 

že je dohled pro ni prospěšný. 

 

David (17 let)  

napomenutí s výstrahou, dohled nad výchovou, ústavní výchova 

trestná činnost, užívání návykových látek, výchovné problémy 

Davidovi rodiče se spolu seznámili na základě inzerátu v době, kdy oba měli již 

dospělé syny z předešlých manželství, kteří se osamostatnili a nejsou s nimi v kontaktu. Oba 

rodiče jsou vyučeni. Otec je cizinec, který v té době na území ČR pracoval. Z jejich krátkého 

vztahu se narodil David a rodiče se z důvodu vzájemných neshod po krátkém soužití rozešli. 

David byl svěřen do výchovy matce. Otec, který pobýval střídavě v ČR a v zahraničí, na něj 

pravidelně matce posílal výživné a projevoval velký zájem o kontakt se synem, ve kterém se 

mu matka snažila bránit. Mezi rodiči docházelo celá léta k neshodám a vzájemnému 

obviňování, několikrát řešili své spory i před soudem. Otec obviňoval matku ze špatné 

výchovy a z nadměrného požívání alkoholických nápojů. Matka vyčítala otci jeho výbušnou 

povahu, obviňovala ho z agresivních útoků na ni a po jedné z dovolených, které strávil 

pětiletý David s otcem u něj v zahraničí, ho obvinila i ze sexuálního obtěžování syna. 

Vyšetřování policie to však vyvrátilo.  

Postupně začal během školní docházky David svého otce odmítat a ke kontaktu 

docházelo minimálně. Otec pracoval většinu roku v zahraničí, během pobytů v ČR se však o 

syna zajímal a snažil se s ním kontaktovat. Matka po skončení rodičovské dovolené 

s Davidem vystřídala několik zaměstnání, kdy po krátké době většinou sama odešla nebo byla 

propuštěna. Převážně byla v evidenci úřadu práce. Často střídala partnery, kteří byli většinou 

také nezaměstnaní. Jednoho z nich matka obvinila ze znásilnění, u kterého měl být přítomen 

desetiletý David, který byl poté v souvislosti s tím opět vyslýchán policií a psychologicky 

vyšetřen. Z vyšetření mimo jiné vyplynulo, že je nadprůměrně inteligentní a na svůj věk 

rozumově vyspělý. 

Na prvním stupni základní školy patřil David k nejlepším žákům ve třídě, měl 

výborný prospěch a žádné výchovné problémy. Na druhém stupni se jeho chování i prospěch 

postupně horšily. K vyučujícím se začal chovat drze, často nebyl na vyučování nijak 

připraven. V prvním pololetí osmého ročníku, kdy bylo Davidovi 14 let, se matka obrátila na 
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kurátorku pro děti a mládež s tím, že má se synem výchovné problémy – je drzý a přestává ji 

respektovat. Kurátorka začala s rodinou intenzivně spolupracovat. Ve škole se David 

prospěchově zhoršil, do školy chodil nepřipravený a začal se dopouštět kázeňských 

přestupků. Podílel se také na loupežném přepadení, kterého se dopustil jeho starší kamarád 

(poškozeného držel, když mu kamarád bral telefon z kapsy kalhot, poté utekl a z uloupené 

věci údajně neměl žádný prospěch). Za tento čin jinak trestný byl projednáván u soudu pro 

mládež, kde mu bylo uloženo výchovné opatření, a to napomenutí s výstrahou. Matka začala 

na doporučení kurátorky spolupracovat s nestátní organizací pro sanaci rodiny. Hlavním cílem 

spolupráce bylo zlepšení jejího vztahu se synem a osvojení vhodných výchovných metod. 

Matka však s organizací spolupracovala velmi sporadicky, sjednaná setkání se často 

neuskutečnila, jelikož matka sociální pracovnici neotevřela nebo se nedostavila na sjednanou 

schůzku ve středisku, z toho důvodu byla spolupráce po několika měsících ukončena. 

Spolupráce s kurátorkou pro děti a mládež probíhala obdobně a matka všechna doporučení 

bojkotovala. Mezi matkou a Davidem byla zjevně narušená komunikace a vztah rodič – dítě, 

přesto mezi nimi bylo velké citové pouto. Bylo zde důvodné podezření, že matka požívá ve 

velké míře alkoholické nápoje, což však ona velmi razantně odmítala. 

Vzhledem k tomu, že se situace nelepšila, matka byla ke spolupráci s kurátorkou 

laxní a od nástupu Davida do posledního ročníku základní školy se u něj začala objevovat 

občasná neomluvená absence, kázeňské problémy a nepřipravenost, byl podán podnět na 

nařízení soudního dohledu. Matka v té době uváděla, že ji David již absolutně nerespektuje, 

tráví hodně času mimo domov, vyhrožuje jí fyzickým násilím a ona se ho bojí. Informace 

matky však byly často rozporuplné, postupem času je matka velmi měnila a šetřením bylo 

v mnoha případech zjištěno, že vše bylo zcela jinak, než matka uváděla. David se v tomto 

období dopustil také dvou drobných krádeží potravin v obchodních domech, za které mu byly 

uloženy blokové pokuty. S Davidem bylo velmi komplikované jakkoli komunikovat, jelikož 

v době šetření kurátorky v místě bydliště nebýval doma, na setkání na oddělení sociálně 

právní ochrany a prevence, která byla domluvena s matkou, se nedostavoval a vlastní mobilní 

telefon neměl. Kurátorka ho tedy kontaktovala prostřednictvím školy.  

David uváděl, že o žádných schůzkách nevěděl, matka mu o nich neřekla. Při 

pohovorech s kurátorkou o samotě byl velmi otevřený. Přiznal, že matka již několik let velmi 

pije a on to od dětství před sociálními pracovnicemi a všemi ostatními kryje, protože se bojí, 

co s ním bude a nikam do zařízení ani k otci rozhodně nechce. Občas je to lepší, ale 

v poslední době spolu moc nekomunikují a on tráví čas raději venku s kamarády. Rozhodně 

popíral, že by se k matce choval agresivně, naopak uváděl, že ona ho v opilosti několikrát 
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odmítala i pustit domů, proto spal v kočárkárně a do školy ráno buď nešel anebo šel, ale byl 

neupravený a nepřipravený. Nakonec to sám přiznal i třídní učitelce. Přiznal se také ke 

krádežím v obchodech, kde kradl jídlo, protože měl hlad. S Davidem bylo domluveno, že 

pokud by se toto opakovalo nebo se situace horšila, bude sám kontaktovat kdykoli kurátorku, 

jinak byla domluvena pravidelná setkání na oddělení. Otec kontaktoval kurátorku vždy, když 

byl v ČR a o syna se zajímal. Ten ho však absolutně odmítal. S matkou nebyli nadále schopni 

jakékoli smysluplné komunikace, pouze se vzájemně obviňovali. Koncem roku byl nad 

výchovou Davida nařízen soudní dohled. 

Situace v rodině se postupně zlepšila. David do školy pravidelně docházel, zlepšilo 

se jeho chování a částečně i vztah s matkou. Spolupráce matky se také velmi zlepšila, na 

doporučené terapie k psychologovi však s Davidem docházet nezačali. Dle Davida matka 

přestala i pít, protože si našla nového přítele. Ten byl sice starší, ale fajn a i on si s ním velmi 

dobře rozuměl, na rozdíl od předchozích matčiných druhů. Davida přijali na učební obor 

automechanik, kam si vždycky přál jít. Po čtyřech měsících, před ukončením Davidovy 

povinné školní docházky se opět situace zhoršila. Matka i David opět přestali spolupracovat 

s kurátorkou, matčin telefon byl často nedostupný a v místě bydliště nebyli k zastižení. David 

se začal dopouštět záškoláctví, jeho prospěch i chování se zhoršily a bylo zde podezření, že 

užívá návykové látky. V polovině měsíce června sdělila matka kurátorce, že výchovu syna již 

vůbec nezvládá, jelikož se stýká se závadovou partou, se kterou se nejspíše dopouští trestné 

činnosti, užívá návykové látky, vůbec ji nerespektuje a tráví většinu času mimo domov. Dle 

sdělení matky se celá situace začala opět horšit v době jejího rozchodu s přítelem. Matce tedy 

kurátorka pomohla sepsat koncept návrhu na nařízení ústavní výchovy a matka týž týden 

podala k soudu návrh na nařízení ústavní výchovy, jiné východisko neviděla. Otec Davida byl 

tou dobou stále v zahraničí, do ČR se měl vrátit po letních prázdninách.  

Během letních prázdnin, kdy již bylo nařízeno jednání o nařízení ústavní výchovy, se 

situace v rodině přetrvávala. Matka ke kurátorce docházela, ale David spolupráci odmítal. Byl 

však stále v kontaktu s matčiným bývalým přítelem, se kterým měl hezký vztah a u kterého 

občas přespával. Matčin bývalý přítel sdělil kurátorce, že má Davida velmi rád, ale i 

s ohledem na svůj věk se necítí na to, aby se o něj staral dlouhodobě. Navíc se s jeho matkou 

nerozešli v dobrém, protože začala opět pít a jeho i syna obviňovat z útoků na ni. Koncem 

letních prázdnin přijel do ČR na několik dní Davidův vlastní otec, který projevil zájem převzít 

ho do své péče. V době soudního jednání o nařízení ústavní výchovy však byl již opět 

v zahraničí, k jednání se nedostavil ani nezaslal jakékoli vyjádření, přestože byl o konání 

jednání vyrozuměn. Matka na nařízení ústavní výchovy trvala a sám David se při jednání 
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vyjádřil, že k matce nemá ten správný vztah, nejsou schopni spolu komunikovat ani žít. 

Vzhledem k těmto okolnostem byla nařízena ústavní výchova, kterou podpořila i kurátorka. 

V září nastoupil David na učiliště, kam však docházel pouze první týden. Uváděl, že 

stejně nemá smysl tam docházet a trávil většinu času venku, neznámo kde a s kým. Vzhledem 

k tomu, že ho matka opět odmítala pouštět domů, kdy poté přespával u jejího bývalého přítele 

nebo zůstával venku a rozsudek o ústavní výchovy nebyl stále pravomocný, podala kurátorka 

návrh na předběžné opatření o umístění do diagnostického ústavu pro mládež, kterému soud 

vyhověl. David byl tedy soudním vykonavatelem za doprovodu kurátorky pro mládež umístěn 

do diagnostického ústavu. V diagnostickém ústavu přiznal David, že od letních prázdnin 

užívá pravidelně pervitin, poslední měsíc již nitrožilně několikrát týdně. Kontakt s matkou 

zcela odmítal, ale po intervencích kurátorky matka souhlasila, aby byl v kontaktu s jejím 

bývalým přítelem, který mu telefonoval i ho v zařízení navštívil. Během diagnostického 

pobytu přijel do ČR Davidův otec ze zahraničí, který ho také navštívil a při pohovorech 

s kurátorkou hovořil o záměru podat odvolání proti rozhodnutí o ústavní výchově. David sice 

uváděl, že otce ani nezná a neví, jestli by s ním chtěl žít, ale chtěl to zkusit, viděl to jako 

jedinou možnost úniku před ústavní výchovou, se kterou nesouhlasil. Otec však odvolání 

nakonec nepodal s odůvodněním, že má obavy, zda by výchovu za situace, kdy má syn 

problémy s užíváním návykových látek, zvládl.  

David byl tedy nakonec z diagnostického ústavu umístěn do zařízení pro mladistvé 

experimentující s návykovými látkami, kde se bez problémů zařadil do programu, plnil řádně 

své povinnosti a při pravidelném testování na přítomnost návykových látek v organismu měl 

výsledky vždy negativní. Do žádného učebního oboru v tomto roce již nenastoupil, byl plně 

zapojen do činností terapeutické komunity. S matkou byl David ve velmi nepravidelném 

telefonickém kontaktu, neprojevovala o něj téměř žádný zájem. S otcem byl v telefonickém 

kontaktu a začal u něj trávit víkendové či prázdninové propustky ze zařízení, ze kterých se 

vracel v pořádku. Otec zvažoval, že by ho převzal do své péče. Vztah Davida s otcem byl 

však od počátku velmi komplikovaný, jelikož spolu nikdy předtím nestrávili více času, jsou 

velmi rozdílných povah a otec kladl na syna v některých případech nepřiměřené požadavky. 

Více si David rozuměl s bývalým přítelem matky, kterého v době propustek navštěvoval a byl 

s ním v telefonickém kontaktu.  

Po necelém roce od umístění do ústavního zařízení uváděl David, že je vlastně rád, 

že byla ústavní výchova nařízena, protože jeho soužití s matkou bylo velmi problematické a 

také to byla příležitost, aby řešil svůj problém s užíváním návykových látek, což by doma 

nezvládl. Bydlení s otcem stále zvažoval, ale připouštěl, že nejsou schopni spolu bez konfliktů 
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komunikovat a že si myslí, že není schopen splnit všechny otcovy požadavky, ze kterých on 

nesleví. Tehdy se vyjádřil, že by raději zůstal v zařízení i nadále a docházel odtud do učiliště, 

kam by mohl začátkem nového školního roku nastoupit. Trápil ho nezájem matky, o kterou 

projevoval obavy. Matka s kurátorkou ani zařízením téměř nespolupracovala. Jelikož začala 

měnit místa bydliště i telefonní čísla, bylo velmi komplikované ji zastihnout. Pokud telefon 

přece jen zvedla, byla často evidentně v podnapilém stavu. David ji během dovolenky 

několikrát sám vyhledal. Byl pak ale velmi zklamaný a naštvaný, jelikož matka byla téměř 

vždy silně opilá. 

Během letních prázdnin, před nástupem do učiliště, měl David možnost přemístění 

do jiného zařízení, jelikož úspěšně absolvoval celý program komunity, zaměřený na mladistvé 

uživatele návykových látek. David této příležitosti využil. V novém zařízení, kde byl volnější 

režim, se však u něj začaly objevovat pozdní návraty z vycházek a útěky spojené s užíváním 

návykových látek (pervitinu a marihuany). Po třech týdnech sám David požádal o opětovné 

zařazení do terapeutické komunity, kterému bylo vyhověno. Odtud nastoupil po letních 

prázdninách do učiliště ve městě nedaleko komunity na obor truhlář. Do učiliště docházel 

řádně a uváděl, že ho obor baví. Se zvládáním učiva neměl žádné problémy. Občas se u něj 

objevovaly problémy s chováním, choval se drze a bez respektu k některým vyučujícím. Také 

se vrátil několikrát ze školy do komunity pozdě či po požití malého množství alkoholu nebo 

měl pozitivní testy na THC. David se k selháním vždy přiznal, uváděl, že byl se spolužáky po 

škole na dvou pivech nebo s nimi společně kouřil jointa marihuany. Přestože se dopouštěl 

občas těchto prohřešků, byl v komunitě hodnocen velmi pozitivně. Po dosažení zletilosti 

plánoval, že by v zařízení zůstal na základě dohody o dobrovolném pobytu, protože by tam 

rád dokončil učiliště. S otcem se však jeho vztah i nadále horšil, jelikož otec stále trval na 

svých podmínkách a on k němu na dovolenky již odmítal jezdit. Otec si kurátorce opakovaně 

stěžoval na nevychovanost a nevděčnost syna a uváděl, že se stejně po nařízení ústavní 

výchovy vůbec nezměnil. Matka přestala s kurátorkou, zařízením i Davidem komunikovat 

úplně. 

Vzhledem k tomu, že matka pobývala neznámo kde, nespolupracovala a k otci David 

na dovolenky odmítal jezdit a nebyl zde ani nikdo jiný, ke komu by na prázdninovou 

dovolenku mohl jet, netajil se David s tím, že o letních prázdninách ze zařízení uteče, protože 

je tam rozhodně trávit celé nechce. Víkendy tedy trávil na brigádách, aby si vydělal peníze a 

nemusel se dopouštět trestné činnosti. Vychovatelům ani kurátorce se jeho záměr rozmluvit 

nepodařil, proto s ním alespoň hovořili o možných rizicích tohoto rozhodnutí. První ročník 

ukončil David na učilišti úspěšně. Byl na sebe pyšný, ale uváděl, že ho velmi mrzí, že jeho 
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matku to vůbec nezajímá. Nabídku dovolenky u otce stále odmítal. Po vydání vysvědčení 

utekl, jak dlouhodobě plánoval. Po dvou týdnech byl policií zadržen pod vlivem pervitinu a 

předán zpět do zařízení, kde vydržel týden a opět utekl. Poté se o Davida začala zajímat 

kriminální policie v souvislosti s loupežným přepadením, na kterém se měl podílet se svým, 

již zletilým, kamarádem. Později byla věc překlasifikována jako krádež. David se do zařízení 

několikrát telefonicky ozval a sliboval, že se před začátkem školního roku vrátí, protože chce 

v učilišti pokračovat. Trestnou činnost popíral, údajně měli s kamarádem pouze neshodu se 

dvěma mladíky, kteří je provokovali. Užívání návykových látek popíral, údajně selhal pouze 

na začátku léta. Uváděl, že žije u přítelkyně, jejíž totožnost samozřejmě odmítal sdělit. Do 

zařízení se před koncem prázdnin nevrátil. Telefonicky kontaktoval zařízení ve druhém týdnu 

školního roku a zajímal se o možnost pokračování ve studiu.  

Po ujištění, že pokračovat může, se do zařízení vrátil v pořádku zpět, je zde i nadále a 

opět uvažuje o dobrovolném pobytu po dosažení zletilosti, aby mohl dokončit studium. Pokud 

by podmínky dobrovolného pobytu nesplnil, chce nadále navštěvovat stávající učiliště, jelikož 

si je vědom důležitosti vzdělání pro jeho budoucnost a sám přiznává, že v místě bydliště by 

do učiliště s největší pravděpodobností nebyl schopný docházet. V tom případě by zde zůstal 

za podpory otce bydlet na internátu (otec přislíbil syna finančně podporovat v případě studia). 

V učilišti nemá David žádné výraznější problémy, jeho třídní učitelka si ho dokonce velmi 

oblíbila a v kolektivu vrstevníků má velmi dobré postavení.  

 

Hodnocení výchovného opatření z pohledu Davida 

David uvádí, že uložení napomenutí s výstrahou i dohledu nad výchovou na něj 

neměly v jeho tehdejší situaci větší vliv. Sice se bál soudního jednání, ale měl spíše vztek na 

matku, kterou ze svých problémů vinil. Z nařízení ústavní výchovy měl rozporuplné pocity. 

Nechtěl být v žádném zařízení, ale zároveň si byl vědom, že to bylo nevyhnutelné z důvodu 

jeho rodinné situace i z důvodu jeho pozdějších problémů s užíváním pervitinu. Přiznává, že 

sám by rozhodně nebyl schopen problémy s návykovými látkami řešit a asi by o to ani neměl 

zájem, takže by na tom byl špatně zdravotně, a asi by se musel živit trestnou činností. Do 

učiliště by rozhodně také nechodil, což vidí jako největší pozitivum, jelikož chce získat 

nějaké vzdělání, aby měl šanci si najít zaměstnání. Přestože si je vědom, že má stále problémy 

s návykovými látkami, jelikož v domácím prostředí v určitých situacích má s odmítnutím 

drogy problémy, věří, že to zvládne. Velmi ho však trápí jeho vztah s rodiči. O matku má 

z důvodu jejích problémů s alkoholem a zdravotních problémů velké obavy, ale je 

přesvědčen, že se matka nezmění. Ví, že z její strany s podporou počítat nemůže. S otcem 
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zase nemá vytvořený bližší vztah. Mrzí ho, že mají mezi sebou neustálé konflikty. Přiznává, 

že se před vrstevníky za otce stydí z důvodu jeho vysokého věku a jeho svérázného jednání. 

Váží si však jeho, především finanční, podpory a bude se nadále snažit s ním vzájemný vztah 

alespoň nějak zlepšit. 

 

Petr (17 let) 

dohled probačního úředníka, ústavní výchova, dohled nad výchovou, ústavní 

výchova 

agresivita, výchovné problémy, užívání návykových látek 

Petrova matka má z předchozího manželství o tři roky staršího syna, je vyučená 

prodavačka. Otec žádné děti před narozením Petra neměl, je vyučeným zedníkem. Rodiče 

Petra spolu žili v partnerském svazku a společně ho vychovávali do jeho předškolního věku. 

Poté otec společnou domácnost opustil a s tehdy nezletilým Petrem, který byl svěřen do péče 

matky, se nestýkal. Začal podnikat v oblasti stavebnictví. Založil novou rodinu, jeho nová 

manželka měla syna o dva roky mladšího než Petr a spolu měli později ještě dceru. Matka je 

zaměstnána jako prodavačka, nikdy nebyla nezaměstnaná. 

Petr měl již na prvním stupni základní školy kázeňské problémy, pro které byl 

hodnocen sníženou známkou z chování. Vyšetřením v pedagogicko-psychologické poradně 

mu byla zjištěna hyperaktivita s poruchou pozornosti. Petr, dle sdělení matky, otce velmi 

postrádal. V jeho dvanácti letech začal otec o Petra jevit zájem a začali se spolu pravidelně 

stýkat. Matka si našla nového partnera, za kterého se později vdala. Petr i jeho starší bratr 

s ním vycházeli velmi dobře a on se k nim choval jako k vlastním synům. V sedmém ročníku 

přestoupil Petr z důvodu stěhování do jiné základní školy. Prospěchové problémy neměl, ale 

postupně se jeho výchovné problémy stupňovaly – nerespektoval pokyny vyučujících, 

vyrušoval a choval se velmi vulgárně. Kurátorka tedy doporučila rodičům pobyt ve středisku 

výchovné péče, kam také Petr nastoupil. Preventivně výchovný pobyt ukončil v řádném 

termínu, ale vzhledem k tomu, že v závěru pobytu nerespektoval pravidla, byl pobyt ukončen 

neúspěšně.  

Po absolvování pobytu ve středisku výchovné péče došlo v chování Petra k mírnému 

zlepšení, které však bylo pouze dočasné. Když byl Petr v osmém ročníku, obrátila se matka na 

kurátorku s tím, že se syn začal stýkat se závadovou partou a podezírala ho, že experimentuje 

s marihuanou. Petr také přestal respektovat matčina manžela, se kterým do té doby vycházel 

dobře. Výchovné problémy se stupňovaly a Petr začal mít problémy s agresivitou. Matka se 

obávala, že by byl afektu schopen někomu opravdu ublížit. Z toho důvodu nastoupil Petr 
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k diagnostickému pobytu do dětské psychiatrické léčebny. Po dvou měsících byla 

hospitalizace na žádost otce ukončena. Po domluvě s matkou začal Petr bydlet u otce, který se 

zavázal, že dohlédne, aby syn užíval pravidelně medikaci, která mu byla v léčebně 

předepsána. Vrátil se do původní základní školy, kde se po dvou týdnech dopustil opět 

fyzického napadení spolužáka a sexuálního obtěžování spolužačky. Pro tento čin byl 

projednáván soudem pro mládež a bylo mu uloženo výchovné opatření, a to dohled 

probačního úředníka.  

Výchovné problémy však pokračovaly i nadále, oba rodiče uváděli, že výchovu 

nezletilého nezvládají a nejsou schopni zabezpečit, aby se závadové chování syna 

neopakovalo. Z toho důvodu byl podán návrh na nařízení ústavní výchovy. Dle pracovníků 

školy nebylo možné nezletilého zvládat a ředitel školy se obával o bezpečnost ostatních dětí, 

proto s rodiči nezletilého uzavřel v době jednání o ústavní výchově dohodu, že bude povinnou 

školní docházku plnit z domova. Vzhledem k obsazené kapacitě dětského diagnostického 

ústavu a aktuálních podkladů z pobytu v dětské psychiatrické léčebně byl Petr v měsíci 

červnu na konci osmého ročníku umístěn do dětského domova se školou.  

Ústavní výchova probíhala od začátku bez problémů. V zařízení se Petr bez 

problémů adaptoval a respektoval pravidla zařízení. S oběma rodiči byl v pravidelném 

kontaktu a jezdil domů na pravidelné víkendové a prázdninové propustky k matce i otci. Oba 

rodiče uváděli, že propustky probíhají bez větších problémů a Petr respektuje domluvená 

pravidla. Povinnou školní docházku ukončil Petr v zařízení s velmi dobrým prospěchem. Ke 

konci školního roku si z důvodu zlepšení Petrova chování matka podala návrh na zrušení 

ústavní výchovy a svěření syna do své péče, k čemuž se otec připojil. Zrušení ústavní 

výchovy bylo podpořeno i kurátorkou pro děti a mládež za podmínky nařízení soudního 

dohledu, aby bylo chování mladistvého i nadále sledováno. Soud ústavní výchovu zrušil, 

Petra svěřil do péče matky a nařídil dohled nad jeho výchovou. 

Petr začal opět bydlet u své matky, s jejím manželem, starším bratrem a nově 

narozenou mladší sestrou. Nastoupil na učiliště na obor kuchař, číšník v místě bydliště a 

pravidelně spolupracoval s kurátorkou pro mládež i probační úřednicí v rámci nařízeného 

dohledu, stejně tak i jeho rodiče. Ve škole neměl žádné vážnější problémy, vyučující ho 

chválili. Ke konci prvního pololetí se ve vztahu Petra s matkou a jejím manželem začaly 

objevovat problémy. Dle vyjádření matky přestal Petr respektovat nastavená pravidla, začal 

chodit domů pozdě a chovat se velmi arogantně. Matka začala projevovat obavy z jeho 

kamarádů, jelikož se domnívala, že by mohli mít na něj špatný vliv – požívání alkoholu, 
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experimentování s marihuanou. Zmínila i možnou trestnou činnost této party. Petr všechna 

tato podezření razantně odmítal. Situace v rodině se neustále vyhrocovala. 

Na oddělení sociálně-právní ochrany a prevence byly s Petrem, jeho matkou a jejím 

manželem opakovaně vedeny pohovory, během kterých se řešila rodinná situace a Petrovo 

chování. Rodině byl nabídnut kontakt na psycholožku se zkušenostmi s drogově závislými 

zabývající se rodinnou terapií za účelem možnosti obnovení narušené komunikace uvnitř 

rodiny. Možnou spolupráci však Petr v té době zcela odmítal. Situace byla řešena i 

s Petrovým otcem, který však vyloučil možnost převzetí syna do jeho péče z důvodů neshod 

Petra s jeho současnou manželkou a jeho pracovní vytíženosti. Petr i nadále spolupracoval 

s kurátorkou i probační úřednicí a účastnil se probačního programu. Školní povinnosti také 

řádně plnil. Přiznával příležitostné kouření marihuany, kterého se odmítal vzdát. Trestnou 

činnost však popíral. Během pohovorů byl komunikativní, výchovné problémy bagatelizoval 

a často poukazoval na chyby ostatních, především matky. Stěžoval si na to, že doma spolu už 

vůbec nekomunikují a pohovory končily často jeho pláčem. V té době již byl přístupný 

spolupráci s psycholožkou, což však již odmítala jeho matka, která si s ohledem na stupňující 

se problémy doma podala v polovině měsíce dubna návrh na nařízení ústavní výchovy. 

Poté, co se Petr o matčině návrhu dozvěděl, přestal docházet do školy, jelikož uváděl, 

že to nemá cenu, pokud by byl umístěn. Začátkem měsíce května se konalo jednání o ústavní 

výchově, při kterém oba rodiče požadovali její nařízení. Soudkyně jednání odročila na 

neurčito a stanovila podmínky, které by měl Petr plnit – docházka do školy, spolupráce 

s kurátorkou pro mládež a probační úřednicí, respekt k rodičům, spolupráce jeho i rodičů 

s psycholožkou a podrobování se testům na přítomnost návykových látek v organismu. Petr 

však ani jednu z podmínek neplnil, jeho chování i přístup k povinnostem se naopak začaly 

horšit. Matka měla podezření na užívání návykových látek, o čemž informovala kurátorku a 

písemnou formou i soud. Petr při pohovoru s kurátorkou pro mládež, které se uskutečnilo dva 

týdny po soudním jednání, své chování stále zlehčoval a opět přislíbil nápravu. Do školy se 

však dostavil pouze několikrát, s kurátorkou i probační úřednicí přestal spolupracovat úplně. 

Doma rodiče stále nerespektoval, víkendy trávil mimo domov. Poté se domů vracel velmi 

unavený a šel hned spát.  

Na konci měsíce května byl o jedné víkendové noci zadržen policií pod vlivem 

návykových látek (marihuana a pervitin) ve společnosti muže zabývajícího se jejich 

distribucí. Vzhledem ke stálému zhoršování situace, kdy bylo prokázáno, že mladistvý užívá 

návykové látky a stýká se s osobami páchajícími závažnou trestnou činnost, byl na základě 
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předběžného opatření umístěn do diagnostického ústavu pro mládež a později mu byla opět 

nařízena ústavní výchova.  

Během prázdnin byl Petr na základě diagnostického pobytu umístěn do výchovného 

ústavu s volnějším režimem. V září nastoupil v rámci zařízení do druhého ročníku oboru 

kuchařské práce. Rodiče Petra od jeho umístění nekontaktovali a o možné dovolenky zájem 

ani po třech měsících nemají. Petr sám je příležitostně telefonicky kontaktuje a několikrát je 

v rámci vycházky navštívil v místě bydliště. Otec mu po první návštěvě sdělil, že si nepřeje, 

aby ho kontaktoval. Matka jeho návštěvy akceptuje, přestože uvádí, že ji při jakémkoli 

kontaktu pouze provokuje. Kurátorka se snaží motivovat rodiče ke kontaktu s Petrem, ale 

zatím bez úspěchu. V zařízení má Petr velké výkyvy v chování. Opakovaně byl pozitivně 

testován na přítomnost THC v organismu, jednou marihuanu kouřil i v prostorách 

výchovného ústavu na sociálním zařízení. Občas odmítá respektovat vychovatele a chová se 

vulgárně, má tendence ke lhaní a podvodům. Často se chová velmi manipulativně a účelově. 

Pokud nejsou věci dle jeho představ, dojde u něho zpravidla k výbuchům hněvu. Po zklidnění 

je však schopen se za své chování omluvit. Většinou však plní zadané úkoly svědomitě, sám 

si říká o práci navíc. Pokud se dopustí nějakého prohřešku, snaží se ho napravit dobrovolnými 

činnostmi, pečením sladkostí nebo vařením jídla pro ostatní klienty a pracovníky zařízení. Ve 

škole je aktivní a má velmi dobré výsledky.  

 

Hodnocení výchovného opatření z pohledu Petra 

Petr uvádí, že je v zařízení spokojený. Přestože byl nejprve naštvaný, že mu byla 

opět nařízena ústavní výchova, vidí to v současnosti pozitivně. Doma spolu nebyli už schopni 

komunikovat a on se snažil řešit situaci po svém, což vedlo k dalším problémům. Také je rád, 

že tady může pokračovat v oboru, který studoval doma a chce ho dokončit. Přiznává, že doma 

by to nejspíše nezvládl. Učební obor ho zde velmi baví, protože může samostatně připravovat 

jídlo pro jiné. Nadšeně vypráví o akcích se zařízením – vodácký kurz, návštěva festivalu, 

cyklistický výlet, exkurze se školou. Přiznává kouření marihuany, kterou si kupuje za peníze 

vydělané brigádami. Přestože mu kvůli tomu hrozí přemístění do jiného zařízení, kterého se 

velmi obává, neplánuje, že by s tím úplně přestal. Většinou uvádí, že mu nevadí, že nejezdí 

domů na propustky, ale při samostatném pohovoru s kurátorkou přiznal, že ho nezájem rodičů 

velmi trápí. U matky si v rodině připadá nadbytečný, že tam nepatří. S matkou a malou 

sestrou by chtěl trávit čas, ale myslí, že je to nereálné. Předpokládá, že by se mohl zlepšit 

spíše vztah s otcem, který ho však zcela odmítá.  
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Ohledně dohledu probačního úředníka uvedl Petr, že pro něj neměl větší přínos. 

Přiznal, že v rámci probačního programu, kterého se účastnil, často uváděl věci, které věděl, 

že se od něj očekávají, aby měl klid. Soudní dohled hodnotí podobně. Na něm mu vadilo, že 

se mu změnila kurátorka a musel si zvykat na někoho jiného. Uvádí, že u kurátorky byl však o 

něco upřímnější než u probační úřednice, protože byl na spolupráci zvyklý. Snažil se alespoň 

navenek plnit všechny své povinnosti, protože nechtěl zpátky do ústavního zařízení, ale 

potom nad vším začal ztrácet kontrolu a začal rodinné problémy řešit pomocí návykových 

látek, což celou situaci zhoršilo a opět mu byla nařízena ústavní výchova. 

 

Tomáš (18 let) 

ústavní výchova 

užívání návykových látek, trestná činnost, útěky 

Matka se krátce po střední škole seznámila s otcem Tomáše. Ten měl již 

z předchozího manželství dvě děti – sedmiletou dceru a tříletého syna, které byly svěřeny do 

péče jejich matky. Matka je zdravotní sestra, otec je vyučený zedník. Matka nebyla nikdy bez 

zaměstnání, pracuje ve zdravotnictví. Otec je střídavě zaměstnán ve stavebnictví, střídavě bez 

zaměstnání. Po roční známosti se rodičům narodil Tomáš. Když byly Tomášovi čtyři roky, 

otec začal pít a k matce se poté choval velmi vulgárně a agresivně. Když bylo Tomášovi pět 

let, otec matku fyzicky napadl. Po tomto konfliktu se matka se synem odstěhovala ke svým 

rodičům a podala k soudu návrh na úpravu poměrů. Tomáš byl svěřen do péče matky a otec o 

kontakt se synem nejevil větší zájem, jejich kontakt byl nepravidelný. Výživné posílal také 

velmi nepravidelně.  

Tomáš byl velmi živé a neposedné dítě, již v mateřské škole měl problémy s kázní a 

se začleněním do kolektivu. Na základní škole měl od nástupu velké problémy s chováním, 

s udržením pozornosti i s výukou. Ve čtvrté třídě byl na doporučení školy vyšetřen 

v pedagogicko-psychologické poradně a byla mu diagnostikována hyperaktivita s poruchou 

pozornosti a specifické poruchy učení (dysleksie, dyskalkulie). Tomáš přestoupil na základní 

školu do třídy pro žáky s těmito problémy, což se projevilo pozitivně na jeho prospěchu i 

chování. Když bylo Tomášovi deset let, matka si našla přítele, kterého si vzala po roce za 

manžela. Tomáš s nevlastním otcem navázal velmi dobrý vztah. S vlastním otcem se vídal 

velmi zřídka.  

V sedmé třídě se chování Tomáše opět zhoršilo, na konci školního roku neprospěl. 

Ve škole se i v novém školním roce dopouštěl kázeňských přestupků a choval se agresivně ke 

spolužákům. Škola požádala o pomoc kurátorku pro mládež, která s rodinou začala intenzivně 
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spolupracovat. Na doporučení kurátorky začal navštěvovat dětského psychologa i psychiatra, 

který mu předepsal medikaci. V jeho chování ve škole i doma došlo k výraznému zlepšení. 

Doma rád pomáhal nevlastnímu otci s prací na domě, manuálně byl velmi zručný. Povinnou 

školní docházku ukončil osmým ročníkem a nastoupil na odborné učiliště, obor truhlářské 

práce. Zpočátku docházel do učiliště pravidelně a neměl zde žádné výraznější problémy. Ve 

druhém pololetí prvního ročníku se jeho prospěch i chování zhoršily. Matku přestával 

respektovat, domů se často vracel velmi pozdě.  

Během letních prázdnin se jeho chování začalo stupňovat. Několikrát matce odcizil 

menší finanční obnos, což nejprve zapíral, ale později přiznal. Domů se opakovaně nevrátil na 

noc domů, mobilní telefon měl vypnutý. Matka tedy hlásila jeho pohřešování na policii. Po 

dvou až třech dnech se Tomáš většinou sám vrátil domů. Jeho chování se změnilo, 

s nevlastním otcem přestal vycházet. Matka se tedy opět obrátila na kurátorku s podezřením, 

že Tomáš užívá návykové látky. Po pohovoru se dostavil ke kurátorce Tomáš. Přiznal, že od 

čtrnácti let kouří pravidelně marihuanu a posledního půl roku užívá i pervitin, který šňupe. 

Přiznal také, že doma několikrát odcizil peníze nebo cennosti, které prodal, aby získal 

prostředky na návykové látky. Uvedl, že ho trápí, že se vztahy doma velmi zhoršily, ale že ví, 

že je to jeho chováním. Projevil zájem o léčbu závislosti, což viděl jako jediné řešení vzniklé 

situace. Kurátorka mu vysvětlila možný postup v případě, že dobrovolně nastoupí na 

detoxikační pobyt a následně léčbu v zařízení pro mladistvé i postup, pokud by spolupráci 

odmítal. Tomáš souhlasil, že nastoupí na detoxikační oddělení. Uvedl, že to chce matce po 

návratu domů sám oznámit. Další setkání s ním i jeho matkou bylo domluveno na následující 

týden, kdy měl být domluven konkrétní postup. Otec spolupráci odmítal, ze setkání se omluvil 

s tím, že je pracovně vytížený. 

Na sjednané setkání se dostavila pouze matka, která uvedla, že se Tomáš nevrátil ze 

školy a má opět vypnutý telefon. Kurátorka s matkou hovořila o Tomášových problémech 

s návykovými látkami i nutností se léčit. Bylo domluveno, že se Tomáš následující den 

dostaví ke kurátorce. Pokud nebude spolupracovat, bude podán návrh na nařízení ústavní 

výchovy. Tomáš se ke kurátorce dostavil za dva dny. Jeho chování jevilo známky užití 

návykové látky, přestože to popíral. Sdělil, že léčbu nenastoupí, že nemá žádné problémy a 

nemá to tedy význam. Jakákoli smysluplná komunikace s ním nebyla možná, setkání bylo 

velice krátké a Tomáš kancelář kurátorky sám rychle opustil. Kurátorka o tom matku 

telefonicky informovala a ještě ten den podala k soudu návrh na nařízení ústavní výchovy. 

Otec i matka s tímto řešením souhlasili.  



88 
 

Následující týden informovala matka kurátorku, že se během víkendu Tomáš 

dopustil krádeže na benzinové pumpě a poté z domova odešel neznámo kam. Doma vzal dvd 

přehrávač, playstation a další věci. Matka jeho pohřešování i odcizení věcí ohlásila na policii. 

Vzhledem k tomu, že se Tomáš již několik dní zdržoval na neznámém místě a bylo velmi 

pravděpodobné, že nadále užívá návykové látky, podala kurátorka návrh na nařízení 

předběžného opatření o umístění do diagnostického ústavu pro mládež. Soud návrhu vyhověl. 

Po dvou týdnech se v brzkých ranních hodinách Tomáš vrátil domů a usnul ve svém pokoji. 

Matka zavolala policii, která Tomáše zadržela a za doprovodu kurátorky převezla do 

diagnostického ústavu pro mládež.  

Po umístění do diagnostického ústavu byl Tomáš pozitivně testován na marihuanu i 

pervitin, užití návykových látek sám přiznal. Vzhledem k tomu, že se u něj neprojevily žádné 

abstinenční potíže, nebyl přemístěn na detoxikační oddělení a byl ponechán v diagnostickém 

ústavu, kde plnil všechny své povinnosti a aktivně se účastnil všech činností. S matkou byl 

v pravidelném kontaktu, ta ho s nevlastním otcem několikrát navštívila. Na základě 

diagnostiky byl umístěn do výchovného ústavu, odkud dojížděl na učiliště v místě bydliště, 

kde mu byl umožněn nástup do druhého ročníku. Po několika týdnech se z učiliště několikrát 

vrátil pozdě a byl pozitivně testován na marihuanu. Ředitel zařízení s ním poté uzavřel 

dohodu, že pokud bude opětovně pozitivně testován na návykové látky, bude přemístěn do 

terapeutické komunity pro mladistvé ohrožené drogovou závislostí. Několik týdnů Tomáš 

všechny své povinnosti řádně plnil, do školy docházel pravidelně. Dovolenka u matky 

proběhla bez problémů. Poté informovala jeho třídní učitelka zařízení o tom, že Tomáš do 

školy nepřišel. Do zařízení se vrátil velmi pozdě a bylo u něj prokázáno užití marihuany i 

pervitinu. Studium na učilišti mu bylo tedy přerušeno a následující týden byl přemístěn do 

terapeutické komunity za účelem léčby závislosti.  

V novém zařízení se Tomáš rychle zapojil do všech činností, se začleněním do 

kolektivu neměl také žádné problémy. Vedoucí vychovatel ho velmi chválil pro jeho 

pracovitost a zručnost. Oceňoval, že se nevyhýbal ani velmi náročné fyzické práci. Matka 

s nevlastním otcem zde Tomáše navštívili. S vlastním otcem v kontaktu nebyl, ani jeden 

z nich o to nejevil zájem. Po šesti týdnech pobytu jel k matce na víkendovou dovolenku. 

V pátek odpoledne z domova odešel a měl se do osmi hodin vrátit domů. Vrátil se však až 

v noci a jevil známky užití návykové látky, čímž porušil sjednaná pravidla. Matka 

s nevlastním otcem ráno oznámili do zařízení, co se stalo a že dovolenku tedy předčasně 

ukončí. Přestože Tomáš velmi protestoval, naložili ho do auta a vezli zpět do zařízení. Během 

cesty se pokusil neúspěšně o útěk, rodiče však použili dětské pojistky na dveřích a 
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nereagovali na jeho vyhrožování. Po návratu do zařízení byl umístěn na místní detoxikační 

oddělení. Po několika dnech se opět zapojil do činnosti komunity, kde byl opět zařazen do 

počáteční fáze. Matce se telefonicky omluvil a sliboval nápravu. Po dvou měsících jel opět 

domů na víkendovou dovolenku. Tentokrát se zdržoval převážně doma, pouze jeden den šel 

chvíli ven se svým bratrancem. Dle matky vše probíhalo v poklidu. Po návratu byl pozitivně 

testován na marihuanu a opět začal celý pobyt od začátku. Když mu vznikl nárok na 

dovolenku, sám ji odmítl s tím, že by pobyt v místě bydliště nezvládl. Uvedl, že by rád jel 

domů až v létě o prázdninách.  Matka s nevlastním otcem ho tedy v zařízení navštívili a 

strávili den mimo komunitu v rámci jeho samostatné vycházky. V zařízení neměl žádné 

problémy, vychovatele respektoval a vzhledem k jeho pracovitosti i zručnosti mu bylo 

umožněno chodit na příležitostné brigády.  

Během letních prázdnin měl Tomáš nárok na třítýdenní dovolenku, kterou chtěl 

strávit u své matky. S kurátorkou a jeho ošetřující dětskou lékařkou byla domluvena 

spolupráce a bylo předem domluveno pravidelné testování na přítomnost návykových látek 

v organismu u dětské lékařky. Po třech dnech pobytu kurátorka Tomáše navštívila v místě 

bydliště, kde matka i Tomáš uváděli, že vše probíhá v naprostém pořádku a bylo domluveno 

setkání na oddělení kurátorů na následující týden. Den předtím se měl Tomáš dostavit 

k lékařce na testy. V den plánovaného setkání matka telefonicky kontaktovala kurátorku a 

informovala jí, že Tomáš včera odešel z domova k dětské lékařce, kam však již nedorazil a 

domů se dosud nevrátil. Informovala o tom již zařízení, na základě tohoto byla dovolenka 

předčasně ukončena a Tomáš byl opět hlášen v celostátním pátrání. Po necelých dvou týdnech 

byl zadržen policií v hlavním městě, opět byl pod vlivem návykových látek. Po převezení do 

zařízení byl umístěn na detoxikačním oddělení, kde téměř čtyři dny v kuse prospal. Poté se 

opět zapojil do chodu komunity. Během návštěvy kurátorky v zařízení se Tomáš svěřil, že si 

uvědomil, že má skutečně problém a je pro něj náročné v místě bydliště abstinovat. Uvedl, že 

jeho známí jsou především uživatelé návykových látek a pro něj je těžké odolat jejich 

nabídkám. Rád by se to ale naučil, jelikož by chtěl žít běžným životem. Sdělil, že je naštvaný 

sám na sebe, protože matku opět zklamal, což ho velmi mrzí. Přiznal také, že se během 

nejhorších období dopouštěl závažné trestné činnosti (krádeže, loupeže, loupežná přepadení), 

na kterou se však nikdy nepřišlo. Uvedl, že „je mu ze sebe zle“ a vyžádal si v zařízení pomoc 

psychologa, protože se chtěl naučit situace zvládat jinak.  

Matka byla z dalšího selhání opět zklamaná a téměř měsíc s Tomášem nijak 

nekomunikovala, přestože se na něj v zařízení pravidelně informovala. Poté si opět začali 

telefonovat a v zařízení ho navštívila. Po téměř ročním pobytu v komunitě měl Tomáš 
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dosáhnout zletilosti. Přestože mu bylo vzhledem k jeho opakovaným selháním doporučováno 

v zařízení zůstat i nadále, aby prošel úspěšně všemi fázemi pobytu, Tomáš to odmítal. 

Prodloužení ústavní výchovy pracovníci komunity na základě dlouhodobých zkušeností 

rozhodně nedoporučovali, přestože nevěřili, že Tomáš návrat domů ustojí. Matka souhlasila 

s tím, že pokud nebude Tomáš užívat návykové látky a bude dodržovat sjednaná pravidla, 

může rozhodně bydlet s ní a nevlastním otcem, budou ho dále podporovat. Před dosažením 

zletilosti mu zajistili zaměstnání ve skladech, kam mohl po odchodu z komunity nastoupit. 

V den zletilosti opustil Tomáš komunitu a vrátil se do místa bydliště, kde se dostavil ke 

kurátorce pro mládež k závěrečnému pohovoru. Uváděl, že má sice z návratu obavy, ale díky 

tomu, že má zajištěné zaměstnání, nebude mít zbytečně moc volného času a myslí, že to 

zvládne. Následující den nastoupil do zajištěného zaměstnání. 

Dle poznatků kurátorky začal Tomáš po dvou týdnech opět užívat návykové látky a 

od matky se musel odstěhovat. Přestěhoval se do podnájmu ke kamarádovi, odkud zatím 

pravidelně dochází do zaměstnání ve skladu. Matka má o jeho budoucnost velké obavy, 

Tomáš však svou situaci odmítá řešit. 

 

Hodnocení výchovného opatření z pohledu Tomáše 

Ohledně ústavní výchovy během závěrečného pohovoru Tomáš uvedl, že ho rychlé 

umístění na základně předběžného opatření překvapilo. Předpokládal, že mu bude ústavní 

výchova nařízena, ale „chtěl si to před tím ještě pořádně užít“, byl tedy nejprve naštvaný, ale 

potom se rozhodl spolupracovat. Věděl, že diagnostický pobyt rozhodne o jeho dalším 

umístění, proto se snažil vzbudit co nejlepší dojem. Byl rád, že byl umístěn do výchovného 

ústavu, odkud mohl dojíždět do učiliště. Návrat do místa bydliště však nezvládl. V komunitě 

mu vyhovoval pevný řád a manuální práce. Také si postupně uvědomil, že má s návykovými 

látkami skutečně problém, který se snažil řešit. Myslí, že v tom mu ústavní výchova pomohla. 

Zůstat v zařízení déle však nechtěl, protože chtěl žít již „normální život“. Přiznal však, že 

marihuany se vzdát rozhodně nechce. Nepovažuje ji za drogu a nevidí v jejím příležitostném 

kouření žádný problém. 

 

Miroslav (18 let) 

ústavní výchova, ochranná výchova 

záškoláctví, výchovné problémy, útěky, agresivita, trestná činnost 

Miroslavovi rodiče uzavřeli manželství několik let před jeho narozením. Miroslav 

vyrůstal v úplné rodině se dvěma staršími a jedním mladším sourozencem. Otec ani matka 



91 
 

nejsou vyučeni, mají základní vzdělání. Otec je velmi vznětlivé povahy, před narozením 

Miroslava byl odsouzen za těžké ublížení na zdraví. Je dlouhodobě veden v evidenci úřadu 

práce. Matka má snížený intelekt a řečovou a sluchovou vadu, pobírá invalidní důchod. 

Rodinné prostředí bylo nepodnětné a na nižší sociální úrovni. Mezi rodiči docházelo velmi 

často ke konfliktům.  

Na základě vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně nastoupil Miroslav do 1. 

ročníku na praktickou školu s ročním odkladem. Zpočátku chodil do školy rád a neměl 

výraznější problémy. Postupně se už na prvním stupni začaly objevovat problémy 

s docházkou, chováním i prospěchem, což bylo opakovaně řešeno školou i ve spolupráci 

s kurátorkou pro děti a mládež. Spolupráce s rodinou byla však komplikovaná a bez většího 

efektu. Nekázeň i agresivita Miroslava se s nástupem na druhý stupeň velmi stupňovala. Ve 

dvanácti letech začal Miroslav utíkat z domova a rodiče často vůbec nevěděli, kde se jejich 

syn zdržuje. Spolupráci s dětským psychologem nebo psychiatrem, případně umístění do 

střediska výchovné péče, rodiče odmítali. Otec se domníval, že by tato opatření k ničemu 

nevedla a jako jediné řešení viděl nařízení ústavní výchovy. Přiznal, že syna kvůli jeho 

problémovému chování přestal mít rád. 

Ve třinácti letech byl Miroslav na základě předběžného opatření soudu umístěn do 

dětského diagnostického ústavu. Návrh na toto opatření podala kurátorka pro děti a mládež 

z důvodu útěků z domova, vážných konfliktů doma i ve škole a nerespektování rodičů, kteří 

výchovu dlouhodobě nezvládali. Během pobytu v diagnostickém ústavu byly psychiatrickým 

vyšetřením diagnostikovány poruchy chování – nesocializovaná porucha chování, 

hyperkinetická porucha s poruchami chování a lehká mentální retardace s poruchou chování. 

Na základě této diagnostiky byla u Miroslava zahájena psychiatrická léčba formou medikace 

a psychoterapie a byl zařazen do výchovného programu zohledňující jeho speciální potřeby. 

Psychiatrická léčba i speciální výchovný program pokračovaly i po nařízení ústavní výchovy 

a přemístění do dětského domova se školou.  

Ve čtrnácti letech se začal Miroslav dopouštět útěků ze zařízení. Doba jeho útěků se 

postupně prodlužovala. Někdy byl na útěku i několik měsíců v kuse. V dětském domově se 

školou patřil Miroslav k neproblémovějším klientům. Dle informací pracovníků zařízení 

neakceptoval společenské normy a měl velké problémy s respektováním autorit. Mezi 

vrstevníky nebyl oblíben, mnozí z něj měli strach. Docházelo u něj k afektivnímu chování, 

byl agresivní vůči personálu nebo klientům a měl destruktivní sklony. Přibližně od jeho 

šestnácti let docházelo z jeho strany k sexuálnímu obtěžování vychovatelek i ostatních klientů 

a nevhodnému sexuálnímu chování (obnažování a masturbace na veřejnosti). Toto chování 
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bylo během jeho pobytu v zařízení řešeno s dětským psychiatrem. Lékař doporučil jeho 

chování dále sledovat a následující měsíc mělo proběhnout kontrolní vyšetření. Z důvodu jeho 

dlouhodobých útěků však nebylo možno jeho chování sledovat a psychiatrem předepsanou 

medikaci také neužíval. 

Rodiče se o Miroslava dlouhodobě nezajímali. Prakticky od jeho umístění o něj 

neprojevovali jakýkoli zájem a se zařízením i kurátorkou pro děti a mládež odmítali 

spolupráci. V Miroslavových patnácti letech matka otce opustila a odstěhovala se neznámo 

kam. Později, když se podařilo kurátorce zjistit místo jejího pobytu, svůj odchod 

odůvodňovala zvýšenou agresivitou otce vůči ní. Otec se o matce vyjadřoval velmi hanlivě a 

ponižoval ji pro její nižší intelekt a sluchovou a řečovou vadu. Matka postupně při 

pohovorech s kurátorkou projevovala zájem o syna. Kontakt byl však komplikovaný z důvodu 

jeho útěků. Při pobytu v zařízení se Miroslav o matce vyjadřoval velmi posměšně a o matku 

zájem nejevil. Měl zájem o kontakt s otcem. Ten se však o Miroslavovi vyjadřoval jako o 

„zvířeti“, se kterým nechce mít nic společného.  

Vzhledem k dlouhodobým útěkům ze zařízení Miroslav poslední rok a půl povinné 

školní docházky do školy téměř nedocházel a nebylo tedy možné hodnotit jeho výkony. Po 

dokončení povinné školní docházky měl být přemístěn do výchovného ústavu, kde by byl 

zařazen do pracovně výchovné skupiny, jelikož zařazení do dalšího vzdělávacího programu se 

jevilo jako neúčelné.  

Od šestnácti let se během útěků Miroslav dopouštěl trestné činnosti. Jednalo se 

především o krádeže, později se dopustil dvou loupežných přepadení. Poškozenými byl 

ztotožněn, jelikož se jednalo o osoby, které ho dobře znaly (starší paní, která byla sousedkou 

jeho babičky, a mladistvý, který byl s Miroslavem v diagnostickém ústavu). Vzhledem k jeho 

dlouhodobým útěkům byl po zadržení policií vzat do vazby. K vyšetřování byli přibráni 

znalci z oboru zdravotnictví, z odvětví dětské psychiatrie a odvětví klinické psychologie a 

psychiatrie. Závěrem jejich vyšetření bylo, že resocializace mladistvého je za stávajících 

podmínek nemožná, doporučovali umístění do detenčního zařízení a pravidelnou medikaci. 

Ve vazbě strávil Miroslav necelých šest měsíců. Během pobytu ve věznici se dopustil 

několika kázeňských přestupků, choval se vulgárně k zaměstnancům. Kurátorka pro děti a 

mládež ho ve věznici dvakrát navštívila. Miroslav se během pohovorů vyjádřil, že mu velmi 

chybí svoboda, ale jinak se nemá ve věznici zle. Uváděl, že zde má vše potřebné a s jinými 

vězni směňuje jídlo za cigarety a tak mu zde nic nechybí. Ke svým činům neprojevoval 

žádnou lítost. Uváděl, že potřeboval prostě peníze, tak si je musel nějak opatřit. Připadalo mu 
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nespravedlivé, že je ve vězení, když dotyčným nijak neublížil. Starší paní, dle jeho vyjádření 

pouze upadla, když jí bral tašku a věci z kapes kabátu, a bezdůvodně řvala.  

Matka ani otec Miroslava ve věznici ani jednou nenavštívili, ani mu neposlali žádný 

balík, přestože to oba při pohovorech s kurátorkou slibovali. K soudnímu jednání se dostavil 

pouze otec. Miroslavovi byla soudem pro mládež uložena ochranná výchova a podmíněný 

trest odnětí svobody v délce 18 měsíců se zkušební dobou 3 roky. Po skončení soudního 

jednání byl Miroslav přemístěn do výchovného ústavu pro výkon ústavní a ochranné 

výchovy.  

Ve výchovném ústavu neměl Miroslav zpočátku výraznější problémy s chováním, 

užíval předepsanou medikaci. Matka ani otec nejevili nadále žádný zájem o kontakt s ním. Při 

návštěvě kurátorky v zařízení uvedl, že se mu v zařízení docela líbí a je to tam rozhodně lepší 

než ve věznici nebo i v dětském domově se školou, kde dříve byl. Fyzicky náročná práce se 

dřevem na místní pile mu nevadila a byl rád, že mohl za odměnu za dobré výkony na 

vycházky. Uváděl, že rozhodně neuteče, protože se obává, aby zase neskončil ve věznici, 

když má nyní ochrannou a ne ústavní výchovu. Mrzel ho nezájem otce a požádal kurátorku, 

zda by kontaktovala jeho tetu, sestru matky, se kterou míval dobrý vztah. Neznal však její 

adresu, ani přesné místo pobytu. Kurátorce se však podařilo tetu vyhledat a ta projevila zájem 

o kontakt s Miroslavem. Díky dobrému hodnocení v zařízení měl Miroslav nárok na 

víkendovou dovolenku, se kterou teta souhlasila, přestože znala všechny jeho problémy. 

Dovolenka proběhla bez problémů a Miroslav se do zařízení vrátil včas a v pořádku. Později 

měl nárok na delší, vánoční, dovolenku, na kterou jel opět ke své tetě. Z dovolenky se však do 

zařízení nevrátil. Teta uváděla, že v den odjezdu odešel a od té doby o něm nemá žádné 

zprávy. Následujících šest měsíců do dosažení zletilosti strávil Miroslav nepřetržitě na útěku. 

Rodinní příslušníci uváděli, že nevědí, kde se zdržuje.  

Dva měsíce po dosažení zletilosti se Miroslav dostavil ke kurátorce pro děti a 

mládež. Uvedl, že mu otec, kterého potkal, říkal, že se má dostavit, tak přišel. Sdělil, že se mu 

po vánoční dovolence nechtělo vracet zpět do zařízení, protože se mu venku zase zalíbilo. 

Nechtěl být někde zavřený a neviděl k tomu důvod. Místo odjezdu tedy šel ke známým a 

potom pobýval, kde se dalo. Trestnou činnost popíral, uváděl, že si to v podmínce nemůže 

dovolit. Peníze získával sběrem železa a příležitostnými brigádami. Sdělil, že se nyní 

nastěhoval ke staršímu bratrovi a jeho rodině do nádražního domku a nahlásil se na úřad 

práce.  

Dle poznatků kurátorky Miroslav po dosažení zletilosti skutečně bydlel několik 

měsíců u svého bratra. Později začal mít problémy s hraním výherních automatů a s užíváním 
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návykových látek (marihuany a pervitinu) a od bratra musel odejít. Poté se zdržoval neznámo 

kde a dopouštěl se trestné činnosti. Nyní je opět ve výkonu vazby z důvodu obvinění z vraždy 

a čeká na soudní rozhodnutí. Za spáchaný čin mu hrozí nepodmíněný trest odnětí svobody na 

15 – 20 let, případně výjimečný trest z důvodu mimořádné brutality skutku. 

 

Hodnocení výchovného opatření z pohledu Miroslava 

Během pohovoru po dosažení zletilosti uvedl Miroslav, že ústavní výchovu vnímal 

jako zcela zbytečnou. Nepřinesla mu nic dobrého, pro něj znamenala akorát omezení svobody 

a odloučení od jeho rodiny a kamarádů. Převážnou část doby, kdy mu byla nařízena, strávil na 

útěku, což nebyl údajně žádný problém. Škola ho nikdy nebavila, myslí, že se v životě o sebe 

postará i bez ní. Ochrannou výchovu vidí podobně. Zpočátku byl rád, že mu byla za jeho 

provinění uložena ochranná výchova a podmíněný trest, protože se obával nepodmíněného 

trestu odnětí svobody, snažil se tedy vše plnit. Poté opět toužil po svobodě, a když se po 

dovolence do zařízení nevrátil, zjistil, že může být na útěku stejně jako dříve. Věděl sice, že 

se dopouští maření soudního rozhodnutí, ale to ho neodradilo.  
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8. Interpretace zjištěných údajů  

 

V této kapitole budou shrnuty jednotlivé případy klientů kurátora pro mládež, kterým 

bylo uloženo jedno nebo více výchovných opatření, uvedené v kazuistikách v předchozí 

kapitole. Dále bude zhodnocena účinnost uložených výchovných opatření a nastíněna 

prognóza dalšího možného vývoje těchto jedinců. Poté bude provedena komparace 

jednotlivých případů dle zvolených kategorií. 

 

8.1 Shrnutí a zhodnocení jednotlivých případů 

 

Michal 

Rodinné prostředí 

Přestože se otec do rodiny střídavě vracel, lze říci, že Michal vyrůstal od tří let 

v neúplné rodině bez přítomnosti mužské autority a vhodného mužského vzoru. Osobnost 

matky nevykazuje žádné patologické rysy. U otce se vyskytují epizody nadměrného požívání 

alkoholu. Matka i otec mají základní vzdělání, jsou zaměstnáni na dělnických pozicích a 

nikdy nebyli delší dobu bez zaměstnání. K matce má Michal velmi pozitivní vztah, není však 

pro něj dostatečnou autoritou. K otci má velmi odmítavý postoj, který plyne z negativních 

zkušeností v dobách otcova nadměrného požívání alkoholu a nestálostí jeho přítomnosti 

v rodině. Materiální prostředí rodiny je poměrně dobré. Výchova matky byla vždy dosti 

volná, nedůsledná, bez jasně stanovených pravidel, s absencí dostatečné kontroly, o čemž 

svědčí i fakt, že matka dlouho nezaznamenala synovo záškoláctví. K tomu přispěla 

jednoznačně i matčina nedostatečná spolupráce se základní školou. Během spolupráce 

s kurátorkou a s terénní sociální pracovnicí se však matčiny výchovné metody znatelně 

zlepšily. 

 

Prostředí školy 

Michal měl od zahájení povinné školní docházky výukové i kázeňské problémy. 

V osmi letech mu byla vyšetřením v pedagogicko-psychologické poradně stanovena diagnóza 

ADHD. Od prvního stupně byl pravidelně hodnocen sníženou známkou z chování. Opakoval 

první a šestý ročník. Ve dvanácti letech, kdy opakoval šestý ročník, přestoupil na jinou 

základní školu, kde se problémy vystupňovaly. Školní docházku ukončil sedmým ročníkem 

v necelých patnácti letech. Spolupráce matky se školou byla velmi špatná, což se ke konci 

povinné školní docházky zlepšilo. Od dvanácti let se dopouštěl ve velké míře záškoláctví. 
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Po ukončení povinné školní docházky nastoupil na odborné učiliště, kde neměl 

výraznější problémy s chováním, prospěchem ani s docházkou. Vyučující poukazují na 

postupné výrazné zlepšení v celkovém přístupu Michala ke škole během docházky do učiliště. 

V současnosti je Michal ve třetím, posledním, ročníku.  

 

Problémové chování 

Ve škole měl vždy kázeňské problémy, nejzávažnějším problémem v případě 

Michala však bylo jeho rozsáhlé záškoláctví, kterého se dopouštěl od dvanácti let a které 

vygradovala v jeho třinácti letech. Přiznává zkušenost s alkoholem i s marihuanou, jednalo se 

však o jednorázové záležitosti. Agresivita, útěky nebo trestná činnost se u něj nikdy 

neobjevily. Matka pro něj nepřestavuje větší autoritu, ale nikdy s ním doma vážnější 

výchovné problémy neměla.  

 

Vliv vrstevníků 

V případě Michala neměli vrstevníci na jeho chování vliv. 

 

Spolupráce rodiny s kurátorkou a dalšími organizacemi před uložením opatření 

Spolupráce s kurátorkou byla zahájena v Michalových třinácti letech na základě 

oznámení školy o jeho záškoláctví. Michal spolupráci nejprve odmítal, nebyl příliš 

komunikativní. S matkou byla spolupráce od počátku na poměrně dobré úrovni. Matce byla 

doporučena spolupráce s dětským psychologem a s nestátní neziskovou organizací zabývající 

se sanací rodiny. Spolupráci s psychologem matka odmítala, ale zahájila spolupráci s terénní 

sociální pracovnicí z nestátní neziskové organizace, která byla na velmi dobré úrovni.  

 

Uložené výchovné opatření a důvody jeho uložení  

V Michalových třinácti letech si matka podala návrh na nařízení ústavní výchovy, 

jelikož nedokázala syna přimět k plnění povinné školní docházky. Vzhledem k tomu, že 

během soudního řízení došlo ke zlepšení, nařídil soud v Martinových čtrnácti letech nad jeho 

výchovou dohled. Důvodem uložení výchovného opatření bylo rozsáhlé záškoláctví. 

 

Průběh výchovného opatření 

Spolupráce s matkou i Michalem byla od počátku uložení výchovného opatření velmi 

dobrá. Matka a postupně i Michal byli při komunikaci s kurátorkou velmi otevření. Michal se 

snažil o zlepšení svého chování, přestože ne vždy úspěšně. Svá selhání otevřeně přiznával a 
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měl zájem hledat nová řešení vzniklých situací. Velkou motivací pro něj byly, především 

zpočátku spolupráce, obavy z možného nařízení ústavní výchovy.  

 

Postoj Michala k uloženému výchovnému opatření 

Michal vnímá uložený dohled jednoznačně pozitivně.  Představuje pro něj motivaci 

k lepšímu chování a určitou kontrolu před možným selháním. Uvádí, že mu pomohl setrvat na 

učilišti, když chtěl docházku ukončit. 

 

Hodnocení účinnosti výchovného opatření a prognóza možného vývoje  

V případě Michala splnil uložený dohled nad výchovou jednoznačně svůj účel. 

Michal splnil povinnou školní docházku bez dalšího záškoláctví a nastoupil na učiliště, kde je 

v současné době v posledním ročníku. Pozitivně lze hodnotit jeho změnu v přístupu ke 

vzdělávání a celkové větší odpovědnosti. Dalším přínosem je také zlepšení matčina 

výchovného přístupu. Velkou roli zde hrála ochota Michala i jeho matky ke změně a 

otevřenost jejich komunikace v rámci spolupráce s kurátorkou. Nezastupitelnou roli zde také 

měla fungující spolupráce s nestátní neziskovou organizací. 

Vzhledem ke změně přístupu Michala je zde velmi pravděpodobné, že se mu podaří 

získat výuční list a že se v budoucnu úspěšně zařadí do společnosti. 

 

Filip 

Rodinné prostředí 

Filip vyrůstal od čtyř let v neúplně rodině, kde chyběl otec či jiná mužská autorita. 

Osobnosti matky je bez patologických rysů. Otec byl opakovaně ve výkonu trestu odnětí 

svobody, je uživatelem návykových látek s epizodami nadměrného požívání alkoholu. Má 

tendence k agresivnímu jednání. Matka má středoškolské vzdělání, nikdy nebyla bez 

zaměstnání. Otec je často bez zaměstnání nebo ve výkonu trestu. K matce má Filip pozitivní 

vztah, avšak bez dostatečného respektu. K otci nemá vytvořen žádný vztah. Materiálně je 

rodina zajištěna dobře. Matka se vždy snažila na Filipa vhodně výchovně působit, jelikož 

sama uvádí obavy z možných predispozic z otcovy strany. Často však Filipovi ustupovala, 

v důsledku čehož k ní neměl Filip dostatečný respekt. 

 

Prostředí školy 

Na základní škole patřil Filip prospěchově ke slabším žákům. Od třinácti let se u něj 

začaly objevovat velmi vážné kázeňské problémy, propagace nacionalistických názorů a 
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agresivita vůči spolužákům, proto škola požádala o pomoc kurátorku. V závěru povinné 

školní docházky byl Filip pravidelně hodnocen sníženými známkami z chování. V posledním 

ročníku se u něj objevilo záškoláctví. Spolupráce matky se školou byla velmi dobrá, avšak 

bez efektu. Základní školu ukončil Filip devátým ročníkem s velmi slabým prospěchem. 

Po ukončení základní školy nastoupil Filip na střední odborné učiliště, kde měl 

v počátku problémy s absencí. V současné době je bez větších problémů, dochází do druhého 

ročníku.  

 

Problémové chování 

Během docházky na základní školu měl velmi závažné výchovné problémy a 

v posledním ročníku se dopouštěl záškoláctví. Závažným problémem je jeho pravidelné 

kouření marihuany, přestože v současnosti uvádí menší intenzitu. Přiznává několik 

experimentů s užitím pervitinu (šňupáním) i větší zkušenosti s pitím alkoholu. Dalším 

problémem je jeho agresivita, která se projevovala v minulosti vůči spolužákům a 

v současnosti je namířená především k příslušníkům minorit, především Romům. Útěky ani 

trestná činnost se u Filipa neobjevují. Matku v posledních letech příliš nerespektuje. 

 

Vliv vrstevníků 

Na chování Filipa mají vrstevníci poměrně velký vliv. Na základní škole se stýkal se 

závadovou partou dětí ze sídliště, se kterými společně kouřil marihuanu, pil alkohol, 

vyzkoušel pervitin a dopouštěl se záškoláctví. V současné době se stýká především s příznivci 

krajního nacionalismu, kteří se baví napadáním příslušníků menšin.  

 

Spolupráce rodiny s kurátorkou a dalšími organizacemi před uložením opatření 

Spolupráce s kurátorkou byla zahájena na základě oznámení školy, když bylo 

Filipovi 13 let. Spolupráce matky byla vždy dobrá. Filip také vždy spolupracoval, jeho 

jednání však vykazuje známky účelovosti. Doporučenou spolupráci s dětským psychologem 

matka s Filipem nejprve odmítali, poté absolvoval Filip psychologické vyšetření. Na terapie 

však docházet nezačal.  

 

Uložené výchovné opatření a důvody jeho uložení  

V patnácti letech Filipa podala kurátorka k soudu podnět k zahájení řízení o nařízení 

dohledu nad výchovou, v mezidobí došlo k velkému zhoršení chování, proto bylo zvažováno 

nařízení ústavní výchovy. Jelikož se chování Filipa zlepšilo, byl mu soudem nařízen v jeho 
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šestnácti letech dohled. Hlavním důvodem jeho nařízení bylo užívání návykových látek, 

požívání alkoholu a nerespektování matky. 

 

Průběh výchovného opatření 

Matka i Filip od nařízení dohledu s kurátorkou řádně spolupracují (ostatně jako i 

před jeho nařízením). Nemohou-li se na sjednané setkání dostavit, vždy se předem omluví. 

Filip je schopen o svých problémech a selhání hovořit, ze svých názorů však není ochoten 

příliš ustupovat. Matka se problémy syna nikdy nesnažila krýt a připouští i svá selhání ve 

výchově. Velmi se snaží být důslednější a neustupovat z domluvených pravidel. Je ráda za 

alespoň částečné zlepšení v chování syna. 

 

Postoj Filipa k uloženému výchovnému opatření 

Filip uvádí, že měl velký strach z možného nařízení ústavní výchovy, proto se snažil 

a snaží zlepšit. Uložený dohled hodnotí převážně pozitivně, protože mu pomohl uvědomit si 

některé problémy a představuje pro něj určitou výstrahu, kterou občas potřebuje. 

 

Hodnocení účinnosti výchovného opatření a prognóza možného vývoje  

V případě Filipa se projevoval velký strach z nařízení ústavní výchovy, což ho 

motivovalo ke zlepšení chování již před nařízením dohledu nad jeho výchovou. V současnosti 

lze říci, že dohled měl a má určitý pozitivní vliv na Filipovo chování, jelikož se zlepšilo jeho 

chování k matce, kterou začal o něco více respektovat, přestal experimentovat s tvrdými 

drogami, omezil kouření marihuany i pití alkoholu. Pozitivní je také, že dochází do učiliště, 

kde nemá v současnosti vážnější problémy. Problémem je však jeho malý respekt k matce a 

k autoritám obecně, neúměrný zájem o zbraně, inklinace k pravicovému extremismu a 

přetrvávající, byť příležitostné, kouření marihuany a požívání alkoholu. Matka je však ve 

výchově mnohem důslednější a nastavila základní pravidla, z jejichž dodržování neustupuje. 

Lze tedy říci, že dohled byl a je zčásti efektivní – došlo k určitým pozitivním změnám 

v chování Filipa, které se však jeví jako účelové, jelikož k  výraznějšímu posunu v jeho 

názorech nedošlo.  

Prognóza do budoucna je v tomto případě nejistá, jelikož je zde mnoho rizikových 

faktorů. Velké riziko představuje příslušnost Filipa k příznivcům extrémního nacionalismu, 

kteří se často dopouštějí násilného chování vůči příslušníkům menšin, přestože v současnosti 

uvádí, že se tohoto neúčastní. S ohledem na jeho vysokou manipulovatelnost skupinou, 

tendence k agresivnímu jednání a přiznávanou konzumaci alkoholu či kouření marihuany je 
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zde vysoká pravděpodobnost páchání trestné činnosti. Přihlédneme-li k možným 

predispozicím ze strany otce, jsou zde rizika selhání skutečně vysoká.  

 

Jana 

Rodinné prostředí 

Jana vyrůstala od šesti let v neúplné rodině s matkou a starší sestrou, s otcem 

v kontaktu nebyla. U matky ani u otce nejsou přítomny výraznější patologie. Matka i otec 

mají středoškolské vzdělání a nikdy nebyli bez zaměstnání. K matce má Jana pozitivní vztah, 

k otci díky jeho absenci nemá vztah téměř žádný. Materiální zajištění rodiny je na dobré 

úrovni. Výchova matky byla vždy velmi benevolentní, nedůsledná, s absencí kontroly. Matka 

nepřipouští problémy v chování dcery. 

 

Prostředí školy 

Během povinné školní docházky se u Jany od počátku objevovala nepřipravenost, 

slabý prospěch a nekázeň, což se stupňovalo především na druhém stupni. Sedmý ročník Jana 

opakovala. Vyskytovaly se u ní vysoké absence, většinou omlouvané matkou. V sedmé třídě 

se začalo objevovat záškoláctví. Opakovaně byla hodnocena sníženou známkou z chování. 

Spolupráce matky se školou byla velmi špatná. Dceru vždy obhajovala a k vyučujícím se 

chovala s despektem, k nápravě nedocházelo. V Janiných třinácti letech kontaktovala škola 

kurátorku s žádostí o spolupráci. Do posledního ročníku přestoupila Jana na jinou základní 

školu, kde však problémy pokračovaly. Povinnou školní docházku ukončila osmým ročníkem 

se slabým prospěchem.  

Po základní škole nastoupila na střední odborné učiliště, kde pokračují její vysoké 

absence. S chováním nemá výraznější problémy, prospěchově patří k průměru. V současné 

době navštěvuje druhý ročník. 

 

Problémové chování 

Na základní škole se Jana od třinácti let dopouštěla záškoláctví. Příležitostně požívá 

alkohol, což se stalo i v průběhu vyučování na základní škole, běžně pije alkohol venku 

s kamarády nebo při návštěvě diskoték. Agresivita, útěky a trestná činnost se u ní nevyskytují. 

U Jany je patrný nerespekt k autoritám. Matka uvádí, že se Janou žádné výchovné problémy 

nemá.  
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Vliv vrstevníků 

U Jany není prokázaný přímý vliv vrstevníků na její chování. Většinu volného času 

však tráví venku s vrstevníky ze sídliště, se kterými navštěvuje diskotéky a pije alkohol, což 

by se dalo považovat spíše za důsledek matčiny velmi volné výchovy. 

 

Spolupráce rodiny s kurátorkou a dalšími organizacemi před uložením opatření 

Spolupráce s kurátorkou byla zahájena na základě oznámení školy, když bylo Janě 

třináct let. Spolupráce byla od počátku poměrně špatná, především matka k ní přistoupila 

velmi neochotně. Chování Jany vždy nekriticky obhajovala a vinila ze všeho školu, stejně 

jako Jana, která na svém chování neviděla nic špatného. Po opakovaném naléhání kurátorky 

navštívila matka s Janou dětského psychologa a následně začaly docházet na terapie. 

S psychologem však byla jejich spolupráce také velmi nepravidelná. 

 

Uložené výchovné opatření a důvody jeho uložení  

Ve čtrnácti letech byl nad výchovou Jany na základě podnětu kurátorky nařízen 

dohled. Důvody pro jeho nařízení byly záškoláctví, požívání alkoholu a výchovné problémy 

především ve školním prostředí. 

 

Průběh výchovného opatření 

Ve spolupráci Jany a její matky došlo po nařízení dohledu k mírnému zlepšení, stále 

však přetrvává tendence se kontaktu s kurátorkou vyhýbat. Především Janina matka vidí 

dohled jako zbytečný. Dceru za všech okolností stále obhajuje a nepřipouští jakékoli 

problémy, nevidí tedy důvody pro jakoukoli změnu. Po nařízení dohledu se však již 

neopakovalo záškoláctví a v chování Jany došlo k určitým pozitivním změnám.  

 

Postoj Jany k uloženému výchovnému opatření 

Jana vnímá dohled jako zcela zbytečný (stejně jako její matka), nemá pro ni větší 

význam. Jeho nařízení ji však vystrašilo a odradilo od dalšího záškoláctví, jelikož se začala 

obávat možnosti nařízení ústavní výchovy. 

 

Hodnocení účinnosti výchovného opatření a prognóza možného vývoje  

Přestože došlo v Janině chování ke zlepšení a dokončila povinnou školní docházku 

bez dalšího záškoláctví, stále je u ní patrná absence respektu k autoritám (podporovaná 

matkou), přetrvává příležitostné požívání alkoholu i vyhýbání se plnění povinností (v podobě 
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neúměrně vysoké absence ve škole omlouvané matkou, snaha o vyhýbání se kontaktu 

s kurátorkou). Jana nemá náhled na své chování, považuje ho za normu, což je důsledkem 

vlivu matky, která ji v tomto názoru podporuje. Vzhledem k tomu, že však ke zlepšení 

v chování Jany došlo, přestože je to čistě účelové, úspěšně ukončila povinnou školní 

docházku, do učiliště dochází a od nařízení dohledu se neobjevily žádné poznatky policie o 

jejím závadovém chování, lze říci, že dohled svou funkci plní. 

Prognóza dalšího vývoje je u Jany sice nejasná, avšak ne zcela negativní. Hlavním 

problémem je matčin nekritický přístup, který Jana přejímá. Dalším rizikem je absence 

smysluplného trávení volného času, který tráví Jana především s vrstevníky venku či na 

diskotékách, což je často spojeno s konzumací alkoholu. Jako pozitivum lze vidět to, že Jana 

dochází do učiliště, kde nemá výraznější problémy, a nikdy se nedopouštěla ani nedopouští 

trestné činnosti. Je zde tedy šance, že se začlení do společnosti bez výraznějších problémů. 

S největší pravděpodobností však bude nadále pokračovat ve vzorcích chování své matky. 

 

Karel 

Rodinné prostředí 

Osobnost Karlovy matky je bez výraznějších patologických rysů, je u ní však patrná 

značná nespolehlivost a nezralost. O otci nejsou známy žádné poznatky, jelikož není uveden 

v rodném listu a matka o něm odmítá hovořit. Karel vyrůstal tedy odmalička v neúplné rodině 

s matkou. Matka má středoškolské vzdělání, ale velmi často měnila zaměstnání, což bylo 

projevem její nezodpovědnosti. Většinou spoléhala na finanční podporu svých rodičů. Karel 

má k matce pozitivní vztah, který je však spíše přátelský bez projevu respektu. Materiálně je 

rodina dobře zajištěna především díky podpoře matčiných rodičů. Výchova matky byla 

odmalička velmi volná, bez jasně nastavených pravidel, uplatňovala vždy spíše kamarádský 

přístup. 

 

Prostředí školy 

Na základní škole měl Karel vždy slabý prospěch a kázeňské problémy. V deseti 

letech u něj byly diagnostikovány specifické poruchy učení. Chování se s přibývajícím věkem 

horšilo, začala se u něj projevovat agresivita. Přestože nebylo záškoláctví u Karla prokázáno, 

měl vysokou absenci omlouvanou matkou, která s největší pravděpodobností jeho 

nedocházku kryla. Opakovaně byl hodnocen sníženou známkou z chování. Ve dvanácti letech 

požádala škola o součinnost kurátorku. Matčina spolupráce se školou byla špatná, měla 
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tendence synovo chování obhajovat. Karel opakoval sedmý ročník a povinnou školní 

docházku ukončil osmým ročníkem, ve kterém neprospěl. 

Po ukončení povinné školní docházky nastoupil na odborné učiliště, odkud však byl 

ve druhém pololetí prvního ročníku vyloučen pro nedocházku. Poté již do žádného učiliště, 

dle dostupných poznatků, nenastoupil.  

 

Problémové chování 

V Karlově chování je od jeho dospívání velkým problémem agresivita, která se 

projevovala již na základní škole vůči spolužákům. Později docházelo k fyzickému napadání 

jemu neznámých osob. Je patrná jeho nenávist k menšinám a příslušníkům jiných subkultur. 

Objevuje se u něj také častá konzumace alkoholu, s jinými návykovými látky zkušenosti vždy 

popíral. Od třinácti let se u něj objevovala trestná činnost, nejprve sprejerství, za které mu 

bylo uloženo výchovné opatření napomenutí s výstrahou, v patnácti letech se dopustil 

provinění výtržnictví a ublížení na zdraví, za což mu bylo uloženo trestní opatření obecně 

prospěšných prací. Opakovaně byl řešen v přestupkovém řízení pro přestupek proti 

občanskému soužití, vždy za napadení jiné osoby, za která mu byly uloženy finanční sankce. 

Útěky se u něj nikdy neobjevily. Výrazné je však jeho absolutní nerespektování autorit. 

 

Vliv vrstevníků 

Chování Karla výrazně ovlivňuje příslušnost k příznivcům neonacismu, se kterými se 

účastní fotbalových utkání, hudebních festivalů a demonstrací, což je často spojeno 

s konzumací alkoholu a projevy agresivity. 

 

Spolupráce rodiny s kurátorkou a dalšími organizacemi před uložením opatření 

Kurátorka začala spolupracovat s rodinou v Karlových dvanácti letech na základě 

oznámení školy jeho výchovných problémech. Spolupráce byla komplikovaná, matka i Karel 

se jí vyhýbali. Po opakovaném důrazném doporučení kurátorky začala matka s Karlem 

spolupracovat s dětským psychologem, což mělo na oba v době spolupráce pozitivní vliv. 

 

Uložené výchovné opatření a důvody jeho uložení  

Karlovy bylo ve třinácti letech uloženou soudem pro mládež napomenutí s výstrahou 

pro spáchání činu jinak trestného, když se dopustil sprejerství. V patnácti letech mu byl na 

základě podnětu kurátorky uložen soudní dohled z důvodu závažných výchovných problémů 

a agresivity. V sedmnácti letech podala kurátorka vzhledem k přetrvávajícímu závadovému 
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chování Karla a naprosté nespolupráci rodiny v rámci dohledu podnět k nařízení ústavní 

výchovy, která mu byla nařízena, avšak nabyla právní moci pouze tři týdny před jeho 

zletilostí a nebyla realizována. 

 

Průběh výchovného opatření 

Zpočátku matka i Karel po nařízení dohledu s kurátorkou spolupracovali, stejně tak 

jako s psycholožkou, což se projevilo ve zlepšení Karlova chování i přístupu matky 

k výchově. V té době byli oba během pohovorů poměrně otevření a přístupní spolupráci. 

Karel byl schopen hovořit i o svých prohřešcích a názorech, přijímal odlišné názory, než byly 

jeho vlastní. Po několika měsících se však spolupráce horšila, na sjednaná setkání často nikdo 

nepřišel nebo nebyl v době šetření kurátorky doma, až spolupráce zcela ustala a v posledním 

roce nebylo možné rodinu žádným způsobem kontaktovat.  

 

Postoj Karla k uloženému výchovnému opatření 

Názor Karla na uložená opatření nebyl z důvodu jeho naprosté nespolupráce možno 

získat. Vzhledem k jejich ignoraci jim však nepřikládal s největší pravděpodobností žádný 

význam. 

 

Hodnocení účinnosti výchovného opatření a prognóza možného vývoje  

V případě Karla lze hovořit o naprosté neúčinnosti uložených opatření. Napomenutí 

s výstrahou bylo bez efektu, jelikož Karel dále pokračoval v protiprávním jednání, které však 

nabralo agresivnější charakter. Dohled se zdál v počátku jako účinný, ale jednalo se evidentně 

o krátkodobé účelové jednání, po kterém následovala naprostá ignorace opatření. Nejenže 

nespolupracoval s kurátorkou, ale pokračoval dále v závadovém chování, přetrvávala u něj 

vysoká agresivita a projevy nenávisti, především vůči příslušníkům menšin. Neplnil ani další 

své povinnosti, nedocházel do žádného učiliště a z evidence úřadu práce byl vyřazen pro 

nespolupráci. Matka se k celé situaci postavila naprosto laxně, přerušila také veškerou 

spolupráci. K jednání o ústavní výchově se také nedostavil nikdo z nich k žádnému z jednání, 

což svědčí o naprostém despektu obou k základním společenským i právním normám.  

Prognóza dalšího vývoje je u Karla velmi špatná. Velkým problémem je jeho 

lhostejnost k jakýmkoli autoritám, nezodpovědnost i nedostatečnost vzdělání, kdy za této 

situace se jen těžko zapojí úspěšně do pracovního procesu. Výrazným rizikem je však jeho 

tendence k agresivnímu jednání spolu s členstvím v extremistické skupině, která tento styl 
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jednání prosazuje. Nelze tedy předpokládat, že se Karel úspěšně začlení do společnosti, spíše 

se zde rýsuje jeho kriminální kariéra. 

 

Lucie 

Rodinné prostředí 

Matka ani otec nemají žádné patologické rysy osobnosti. Do dvanácti let vyrůstala 

Lucie v úplné rodině, později žila s matkou, ale otec se na její výchově dále podílel. Matka i 

otec mají středoškolské vzdělání, vždy byli zaměstnaní. Vztah Lucie k oběma rodičům je 

kladný. Rodina je dobře materiálně zajištěna a poskytovala Lucii podnětné výchovné 

prostředí. Přestože se rodiče rozvedli, komunikace mezi nimi byla vždy funkční a k výchově 

přistupovali jednotně. 

 

Prostředí školy 

Na prvním stupni neměla Lucie žádné prospěchové ani výchovné problémy. Na 

druhém stupni se její chování i prospěch zhoršily, za což byla hodnocena sníženými 

známkami z chování. V osmém ročníku se u ní začalo objevovat záškoláctví. Spolupráce 

rodičů se školou byla vždy na velmi dobré úrovni, avšak v období největších problémů 

naprosto bez efektu. Osmý ročník Lucie opakovala. Povinnou školní docházku dokončila 

v dětském domově se školou osmým ročníkem.  

Po ukončení povinné školní docházky nastoupila na střední odborné učiliště v místě 

bydliště, kde nemá žádné problémy a zvolený obor ji baví. V současné době je ve druhém 

ročníku.  

 

Problémové chování 

Ve čtrnácti letech se Lucie dopouštěla záškoláctví, kouřila pravidelně marihuanu, 

měla zkušenosti s požíváním alkoholu a přiznává i experimenty s pervitinem v té době. 

Rodiče naprosto nerespektovala. Mezi čtrnáctým a patnáctým rokem se dopustila několika 

útěků z domova i z diagnostického ústavu. Agresivita ani trestná činnost se u ní neobjevily. 

 

Vliv vrstevníků 

U Lucie je patrný vliv závadové party starších dětí ze sídliště, ve které si také našla 

přítele. Normou party bylo užívání návykových látek, požívání alkoholu. Většina členů party 

byla také v péči kurátorů. 
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Spolupráce rodiny s kurátorkou a dalšími organizacemi před uložením opatření 

Spolupráce kurátorky s rodinou začala, když bylo Lucii třináct let. Ze strany rodičů 

byla vždy na dobré úrovni, snažili se vzniklou situaci skutečně řešit. Lucie spolupráci nejprve 

zcela odmítala a s kurátorkou často nespolupracovala. Ve čtrnácti letech absolvovala na 

doporučení kurátorky preventivně výchovný pobyt ve středisku výchovné péče, který úspěšně 

zakončila a po němž došlo ke krátkodobému zlepšení v jejím chování.  

 

Uložené výchovné opatření a důvody jeho uložení  

Ve čtrnácti letech byl z důvodu záškoláctví a výchovných problémů doma i ve škole 

na základě podnětu kurátorky nařízen dohled. Jelikož se ke stávajícím problémům přidalo 

užívání návykových látek a útěky z domova podala si matka návrh na nařízení ústavní 

výchovy, která byla později nařízena. Vzhledem k tomu, že došlo k vyhrocení situace, podala 

kurátorka návrh na umístění na základně předběžného opatření, kterému soud vyhověl. 

Během ústavní výchovy se chování Lucie velmi zlepšilo, proto matka podala návrh na zrušení 

ústavní výchovy, kterému bylo vyhověno. Lucii byl nařízen s ohledem na předešlé problémy 

dohled. 

 

Průběh výchovného opatření 

Rodiče s kurátorkou po nařízení dohledu nad výchovou řádně spolupracovali, avšak 

bez efektu na Lucii, která v té době jakoukoli spolupráci odmítala. Její chování se naopak 

stupňovalo a přidalo se užívání návykových látek a útěky z domova. Do zařízení byla 

umístěna na základě předběžného opatření, kdy byla přivezena policií za doprovodu 

kurátorky. Po umístění do zařízení Lucie nejprve nadále odmítala spolupracovat, jak 

v zařízení, tak s kurátorkou. Z diagnostického ústavu se o jeden útěk pokusila, druhý 

realizovala, poté postupně začala spolupracovat a její chování se lepšilo. Po přemístění do 

dětského domova se školou měla problémy s adaptací, avšak nakonec zde neměla problémy a 

v jejím chování došlo k výraznému zlepšení. S matkou byla po celou dobu ústavní výchovy 

v kontaktu, s otcem ne. Oba rodiče však spolupracovali s kurátorkou i se zařízením. Po 

nařízení dohledu po zrušení ústavní výchovy probíhá spolupráce naprosto bez problémů, 

Lucie je velmi komunikativní. 

 

Postoj Lucie k uloženému výchovnému opatření 

Uložený dohled vnímala Lucie jako negativní, vysmívala se mu, nespolupracovala a 

neměl pro ni význam. Ústavní výchovu nejprve odmítala, nechtěla se měnit, poté si 
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uvědomila své chování, což vnímá jako přínos. Pomohla jí celkově si uvědomit spoustu věcí, 

urovnat vztahy s rodiči a motivovala ji ke vzdělávání. Dohled po zrušení ústavní výchovy 

přijímá, chápe ho jako určitou kontrolu po problémech v minulosti, myslí, že má na ní 

pozitivní vliv. 

 

Hodnocení účinnosti výchovného opatření a prognóza možného vývoje  

První nařízení dohledu bylo evidentně neefektivní, jelikož Lucie odmítala jakoukoli 

spolupráci a pod vlivem party a jejího přítele naopak své chování ještě stupňovala. Ústavní 

výchovu lze hodnotit evidentně jako účinnou, jelikož došlo k pozitivním změnám chování 

Lucie, ale postupně i k přehodnocení hodnot a celkové změně v přístupu k životu, kde hrál 

významnou roli pozitivní vztah k rodičům a jejich podpora. Rozhodujícím faktorem úspěchu 

bylo vytržení Lucie z party, pod vlivem které tehdy naprosto změnila své chování a přístup     

k životu. Dohled uložený po zrušení ústavní výchovy plní svůj účel jako kontrolní nástroj po 

závažných výchovných problémech Lucie v minulosti.  

V případě Lucie je prognóza dalšího vývoje velmi dobrá, jelikož má díky svým 

rodičům velmi dobré zázemí a během ústavní výchovy u ní došlo ke změně jejího přístupu 

k životu. I vzhledem k její dřívější bezproblémovosti a dobrým výchovným základům 

z dětství lze předpokládat, že tato změna bude trvalá. 

 

Markéta 

Rodinné prostředí 

Matka Markéty je poměrně nezodpovědná, silně ovlivnitelná partnery, osobnostně 

nezralá, ale jinak bez patologických rysů. O zatížení ze strany otce nemáme poznatky. 

Markéta vyrůstala od pěti let v neúplné rodině bez kontaktu s otcem. Matka vystřídala několik 

partnerů a se dvěma z nich má další dvě dcery. Většinu času po rozchodu s otcem Markéty 

žila matka s dcerami společně se svou matkou. Matka i otec jsou vyučeni, téměř vždy 

zaměstnáni. Matka je v současné době na rodičovské dovolené a přivydělává si 

příležitostnými brigádami. K matce má Markéta pozitivní vztah, ale v období problémů ji 

vnímala negativně a uváděla, že se matky bojí. Velmi silný vztah má Markéta k babičce, 

matce matky, která pro ni také představuje v rodině autoritu. Rodina nemá dobré materiální 

zázemí, jelikož matka nedostává pravidelně výživné na všechny své dcery. Rodina se také 

často stěhuje do různých podnájmů. K Markétě přistupuje matka často spíše kamarádsky než 

jako rodič. Po narození mladších dcer je patrné jejich upřednostňování a zanedbávání péče o 
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Markétu. Ve výchově se matka snaží přenášet odpovědnost za výchovu na jiné – v případě 

Markéty na svou matku či bratra, u mladších dcer i na Markétu. 

 

Prostředí školy 

Ve škole patřila Markéta k prospěchově slabším žákům a na prvním stupni základní 

školy neměla vážnější problémy s chováním. Se školou spolupracovala spíše babička, 

spolupráce matky byla horší. V Markétiných třinácti letech upozornila škola orgán sociálně-

právní ochrany dětí na zanedbávání péče. Poté začalo u Markéty docházet k záškoláctví, za 

které byla hodnocena sníženou známkou z chování. V osmém ročníku neprospěla a opakovala 

ho v dětském domově se školou, kde ukončila povinnou školní docházku.  

Po ukončení povinné školní docházky nastoupila na střední odborné učiliště v místě 

bydliště. V učilišti má slabý prospěch a ve druhém pololetí prvního ročníku se u ní opět 

objevilo záškoláctví. V současné době je ve druhém ročníku a nemá závažnější problémy.  

 

Problémové chování 

Ve třinácti a šestnácti letech se u Markéty objevilo záškoláctví. Přiznává zkušenosti 

s alkoholem, návykové látky neguje. Agresivita ani trestná činnost se u Markéty nikdy 

neobjevily. Ve čtrnácti letech se dopustila útěku z domova, z kterého se odmítala domů vrátit 

a byla umístěna do diagnostického ústavu. Ve čtrnácti letech měla milostný vztah s dospělým 

mužem, se kterým měla také pravidelný pohlavní styk. 

 

Vliv vrstevníků 

Markéta je poměrně lehce manipulovatelná. Ve třinácti letech se stýkala se staršími 

dětmi, což bylo spojeno se závadovým chováním. V současnosti také patrná velká 

ovlivnitelnost vrstevníky.  

 

Spolupráce rodiny s kurátorkou a dalšími organizacemi před uložením opatření 

V péči kurátorky je Markéta od třinácti let. Spolupráce s kurátorkou byla vždy na 

lepší úrovni spíše s babičkou (matkou matky), která se vždy snažila spolupracovat a na 

Markétu výchovně působit. S matkou byla spolupráce horší, snažila se výchovné povinnosti 

přenášet na svou matku, což odůvodňovala nutností péče o mladší dcery.  
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Uložené výchovné opatření a důvody jeho uložení  

Ve čtrnácti letech byla Markéta umístěna do dětského diagnostického ústavu na 

základě vydaného předběžného opatření, později byla nařízena ústavní výchova. Důvodem 

jejího nařízení bylo záškoláctví, výchovné problémy doma i ve škole, konfliktní vztah 

s matkou, špatná péče ze strany rodiny a velmi špatný psychický stav Markéty. Vzhledem ke 

zlepšení rodinné situace i Markétina chování byla na základě návrhu matky ústavní výchova 

zrušena a nad její výchovou byl nařízen dohled, aby bylo možno situaci v rodině a chování 

Markéty nadále monitorovat. 

 

Průběh výchovného opatření 

V diagnostickém ústavu byla Markéta velmi spokojená. V dětském domově poté 

probíhala její adaptace pomalu, nezapadala do výchovné skupiny, což se postupně zlepšilo. 

V zařízení byla v pravidelné péči dětského psychologa a psychiatra a v jejím psychickém 

stavu docházelo ke zlepšení. V zařízení neměla Markéta žádné výraznější výchovné 

problémy, povinnosti řádně plnila. Během ústavní výchovy byla nejprve v kontaktu převážně 

s babičkou. S matkou komunikovaly nejdříve prostřednictvím dopisů, později navázaly 

telefonický i osobní kontakt a jejich vztah se zlepšil. Matka po nařízení ústavní výchovy 

začala aktivně spolupracovat s kurátorkou, se kterou nadále spolupracovala i její matka. Otec 

o dceru nadále nejevil zájem. S ohledem na pozitivní změny byla ústavní výchova zrušena. 

V rámci dohledu s kurátorkou Markéta, matka i babička řádně spolupracují. Na 

sjednaná setkání se dostavují, v domluvených termínech jsou k zastižení v místě bydliště. 

Vzniklé problémy se snaží řešit, což přináší výsledky. V druhé polovině prvního ročníku na 

učilišti se chování Markéty zhoršilo a objevila se nedocházka do školy. Po rozebrání 

problému s kurátorkou došlo k vyjasnění situace a následné nápravě. V současné době nemá 

Markéta ve škole ani doma vážnější problémy. 

 

Postoj Markéty k uloženému výchovnému opatření 

Přestože byla Markéta v dětském diagnostickém ústavu velmi nespokojená, hodnotí 

ústavní výchovu pozitivně, jelikož se zlepšil její vztah s matkou. Myslí, že jim odloučení 

pomohlo vlastně začít komunikovat, vyříkat si některé věci a začít znovu.  

Dohled vnímá jako přínosný, protože jí tato kontrola prospívá a je pro ni motivující. 

Také je ráda za možnost konzultace problémů s kurátorkou, což jí často pomůže. 
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Hodnocení účinnosti výchovného opatření a prognóza možného vývoje  

Ústavní výchovu lze hodnotit jako efektivní. U Markéty došlo ke zlepšení chování i 

psychického stavu a úspěšně ukončila povinnou školní docházku, což umožnilo její nástup na 

střední odborné učiliště a především návrat zpět do rodiny. Přínosné jsou také změny 

v matčině přístupu k Markétě a částečně i k výchově. Přestože se matka nadále snaží přenášet 

odpovědnost a péči za výchovu svých dcer na jiné, je zde patrná větší snaha vzniklé situace 

řešit. Pozitivně lze vnímat zlepšení vztahu a komunikace Markéty s matkou vlivem 

vzájemného odloučení, pozitivních změn v chování i psychice Markéty i změn v přístupu 

matky k ní.  

  Prognóza dalšího vývoje je u Markéty bez výraznějších negativ. Rizikem však je 

matčina nevyzrálost a tendence k přenášení péče o mladší sestry na Markétu, což by mohlo 

být důvodem jejich opětovného zhoršení vztahu, ohrozit Markétino dokončení studia a vést 

k jejímu závadovému chování, což by mělo samozřejmě dopad na její budoucnost. 

Negativním faktorem je také horší finanční situace rodiny a časté stěhování. Riziková je také 

Markétina vysoká ovlivnitelnost a vzor v podobě matky, která často střídala partnery, které 

upřednostňovala před svými dcerami. Hrozí, že by Markéta mohla tyto vzorce přejmout do 

svého životního stylu. 

 

David 

Rodinné prostředí 

David vyrůstal téměř od narození v neúplné rodině. Otec o syna sice vždy jevil 

zájem, ale matka se jejich vzájemnému kontaktu snažila bránit a negativně se před synem o 

otci vyjadřovala. Během školní docházky začal David otce odmítat a jejich kontakt byl z toho 

důvodu dlouhodobě přerušen. Matka má dlouhodobé problémy s alkoholem, které však popírá 

a odmítá řešit. Objevují se však i několikaměsíční období abstinence. Matka má výrazné 

tendence k překrucování skutečnosti, které však nemusí vždy záměrné. Ze svých selhání či 

problémů často viní druhé (především Davida nebo jeho otce). Několik let byla v péči 

psychiatra, poslední čtyři roky však k němu nedochází. Otec Davida je cizinec vyššího věku 

(přes 70 let), je velice temperamentní a impulzivní. Projevuje se velice autoritativně a je u něj 

patrný silný perfekcionalismus. Oba rodiče jsou vyučení, matka je však převážně 

nezaměstnaná. Otec byl vždy zaměstnán, v současné době pobírá starobní důchod z několika 

evropských států a stále několik měsíců pracuje v zahraničí.  

K matce má David silný pozitivní vztah, přestože je na ni často velmi naštvaný kvůli 

jejímu pití a obviňuje ji částečně ze své situace. Zároveň má o ni z důvodu zdravotních 



111 
 

problémů spojených s jejím alkoholismem velký strach. K otci má negativní vztah, přestože 

uvádí, že si váží jeho finanční podpory a příležitostně projevuje snahy jejich vztah zlepšit. 

Mezi ním a otcem však díky jejich temperamentu a naprosto odlišným názorům dochází 

k velmi ostrým konfliktům i kvůli maličkostem. Přestože otec Davidovi stále něco vytýká, je 

evidentní, že mu na něm velmi záleží. David přiznává, že jeho vztah k otci je spíše účelový. 

Matka je na tom z důvodu svého alkoholismu a neschopnosti udržet si zaměstnání finančně 

velmi špatně. Prodala byt, na který jí poskytl otec Davida peníze, aby měla se synem kde 

bydlet. Otec je finančně zajištěn velmi dobře. Vlastní byt v ČR a další nemovitosti 

v zahraničí. Díky matčiným problémům s alkoholem vyrůstal David ve zcela nevhodném 

výchovném prostředí. Matka střídala partnery a často spíše David pečoval o matku než ona o 

něj. Velmi nepříznivý vliv měly na Davida také neustálé konflikty mezi rodiči, kterých byl 

svědkem, a které končily mnohdy před soudem. Pro Davida není ani matka, ani otec pravou 

autoritou. Silný vztah má však k jednomu z matčiných bývalých partnerů, se kterým je stále 

v kontaktu a který je mu oporou.  

 

Prostředí školy 

Na prvním stupni základní školy měl David výborný prospěch a žádné problémy 

s chováním. Ve dvanácti letech se jeho chování i prospěch zhoršily, začal být hodnocen 

sníženými známkami z chování. V posledním ročníku se u něj začalo objevovat záškoláctví. 

Povinnou školní docházku ukončil v patnácti letech devátým ročníkem se slabým 

prospěchem. 

Po ukončení povinné školní docházky nastoupil na střední odborné učiliště v místě 

bydliště, kam však docházel pouze několik dnů. O rok později nastoupil na střední odborné 

učiliště, kam dojíždí ze zařízení, kde je umístěn. V učilišti nemá vážnější problémy, 

v současné době je ve druhém ročníku. 

 

Problémové chování 

V patnácti letech se u Davida objevovalo záškoláctví. Nejzávažnějším problémem je 

však jeho užívání návykových látek. Přiznává, že ve třinácti letech poprvé kouřil marihuanu, 

kterou od čtrnácti let kouří pravidelně. Od patnácti let užíval pervitin, nejprve šňupáním, 

později nitrožilně. S alkoholem má zkušenosti, ale uvádí, že má k němu díky matce spíše 

odpor. Agresivita se u něj ve větší míře nevyskytuje. Ze zařízení se dopustil několika útěků, 

které byly spojeny s užíváním návykových látek. Od čtrnácti let se u něj objevovala trestná 

činnost – ve čtrnácti letech se účastnil loupežného přepadení, přiznává také krádeže 
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v obchodech a v současnosti je vyšetřován pro další krádež, které se měl dopustit 

s kamarádem.  

 

Vliv vrstevníků 

Asi od čtrnácti let se David stýká s osobami, které užívají návykové látky, především 

pervitin, který s nimi začal užívat. Během návštěv v místě bydliště se s nimi většinou sejde. 

Sám uvádí, že si je vědom, že je to pro něj rizikové, protože ne vždy nedokáže nabízenou 

drogu odmítnout, ale zároveň uvádí, že vlastně jiné známé v místě bydliště již nemá. 

 

Spolupráce rodiny s kurátorkou a dalšími organizacemi před uložením opatření 

Spolupráce s kurátorkou byla zahájena v Davidových čtrnácti letech, dříve byl však 

v péči sociální pracovnice sociálně-právní ochrany dětí z důvodu neustálých sporů rodičů. 

Spolupráce s matkou a Davidem byla velmi komplikovaná, díky nespolehlivosti matky 

probíhala spíše sporadicky. Přes opakovaná doporučení matka s Davidem nikdy nedocházela 

k dětskému psychologovi. Na doporučení kurátorky však do Davidových čtrnácti let 

spolupracovala s nestátní neziskovou organizací. Spolupráce však byla ze strany matky velmi 

špatná a byla po několika měsících ukončena. Otec se během pobytu v ČR vždy o syna 

zajímal, ale vliv na jeho chování neměl. 

 

Uložené výchovné opatření a důvody jeho uložení  

Ve čtrnácti letech bylo Davidovi uloženo soudem pro mládež napomenutí 

s výstrahou z důvodu jeho napomáhání při loupežném přepadení. Ve čtrnácti letech na 

základě podnětu kurátorky nařídil soud dohled nad výchovou Davida z důvodu záškoláctví a 

výchovných problémů doma i ve škole. V Davidových patnácti letech podala matka návrh na 

nařízení ústavní výchovy z důvodu podezření na užívání návykových látek a závažných 

výchovných problémů, kterou soud nařídil. Vzhledem ke zhoršení situace a naprosto 

narušenému vztahu s matkou byl David umístěn do diagnostického ústavu pro mládež na 

základě předběžného opatření. 

 

Průběh výchovného opatření 

Během dohledu nad výchovou byla spolupráce s Davidem i jeho matkou velmi 

komplikovaná a spíše nárazová. Oba se na sjednaná setkání často nedostavovali a nijak 

nereagovali. Otec byl převážně v zahraničí. Chování Davida se postupně velmi horšilo a 

přidaly se vážné problémy s užíváním návykových látek. Po umístění Davida do ústavní péče 
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se jeho chování lepšilo. Z důvodu problémů s návykovými látkami byl umístěn do 

terapeutické komunity, kde pobyt zvládal bez výraznějších problémů. Z důvodu zlepšení byl 

umístěn do výchovného ústavu s volnějším režimem, kde však došlo k jeho selhání z důvodu 

útěku a opětovného užívání návykových látek. Poté sám požádal o přemístění zpět do 

komunity, kde nastoupil do učiliště. Pobyt zvládal bez větších problémů, v průběhu letních 

prázdnin se však opět dopustil útěku, během kterého opět užil pervitin a dopustil se trestného 

činu. V současné době je stále v komunitě, kde chce zůstat i po dosažení zletilosti, aby mohl 

dokončit učiliště. Spolupráce s matkou je po celou dobu komplikovaná, v posledních měsících 

téměř nulová. Spolupráce s otcem je na dobré úrovni, ale syn má k němu velmi negativní 

vztah. Během nařízené ústavní výchovy byl Denis na několika propustkách u svého otce, 

s matkou je v příležitostném telefonickém kontaktu. Během pobytu v místě bydliště v rámci 

dovolenky nebo útěku však matku téměř vždy kontaktuje.  

 

Postoj Davida k uloženému výchovnému opatření 

David uvádí, že napomenutí s výstrahou ani dohled nad výchovou na něj v jeho 

tehdejší situaci neměly žádný vliv. Ústavní výchovu hodnotí pozitivně, jelikož mu částečně 

pomohla v řešení jeho problémů s návykovými látkami. Přínos vidí však především v nástupu 

na učiliště, které ze zařízení navštěvuje a chce ho dokončit. 

 

Hodnocení účinnosti výchovného opatření a prognóza možného vývoje  

Napomenutí s výstrahou i dohled byly zcela neúčinné. Na chování Davida neměly 

žádný vliv, jeho chování se naopak ještě zhoršovalo, což bylo důsledkem velmi špatné 

rodinné situace, kterou začal řešit užíváním návykových látek, díky čemuž celá situace 

vygradovala. Ústavní výchova byla relativně úspěšná v tom, že David v současné době 

navštěvuje učiliště, kde nemá vážnější problémy a částečně začal řešit své problémy 

s návykovými látkami.  

Vyhlídky do budoucna jsou však v případě Davida poměrně špatné. Nikdy nepoznal 

funkční rodinné prostředí, chyběly mu pozitivní vzory chování, nemá stabilní rodinné 

prostředí, které by mu poskytlo potřebnou oporu. Stále je v kontaktu s osobami užívajícími 

návykové látky, se kterými má sám rozsáhlé zkušenosti, a při kontaktu s nimi většinou dojde 

k relapsu. Přestože má David zájem na sobě pracovat a zařadit se do běžného života, je zde 

vysoká pravděpodobnost, že při návratu do místa bydliště selže.  
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Petr 

Rodinné prostředí 

Petr vyrůstal od šesti let v neúplné rodině, kde do jeho dvanácti let zcela chyběla 

mužská autorita. Ve dvanácti letech se Petr opět začal stýkat se svým otcem a matka si v té 

době našla partnera, za kterého se později vdala a který se stal jeho nevlastním otcem. Ve 

čtrnácti letech bydlel Petr krátce u svého otce a jeho nové rodiny. Osobnost Petrovy matky je 

bez jakýchkoli patologických projevů. U otce jsou patrny sklony k agresivitě, manipulativní a 

účelové jednání a nespolehlivost. Oba rodiče jsou vyučeni, nikdy nebyli delší dobu 

nezaměstnaní. K matce má Petr relativně dobrý vztah, ale není pro něj autoritou a zazlívá jí 

nařízení ústavní výchovy. K otci má bezmezně pozitivní vztah, přestože zájem otce o něj 

velmi kolísá. K nevlastnímu otci měl nejprve velmi dobrý vztah, což se však ve čtrnácti 

letech, kdy začal mít Petr problémy s chováním, změnilo. V dětství byl Petr svědkem 

konfliktů mezi rodiči a agresivního chování otce vůči matce. U matky poté vyrůstal Petr 

v dobrém výchovném i materiálně zajištěném prostředí. Matka se snažila být ve výchově 

důsledná. U otce bylo prostředí nestabilní. Otec často slíbené věci nedokončí a dává tak 

Petrovi velmi špatný vzor chování.  

 

Prostředí školy 

Již od prvního stupně základní školy se u Petra vyskytovaly kázeňské problémy a 

snížené známky z chování. Vyšetřením v pedagogické poradně mu byla stanovena diagnóza 

ADHD. Prospěchové problémy neměl. V sedmém ročníku se jeho problémy s chováním 

začaly výrazně stupňovat a začalo se objevovat agresivní chování ke spolužákům. V osmém 

ročníku, před umístěním do zařízení, se ředitel školy velmi obával o bezpečí ostatních žáků. 

Povinnou školní docházku ukončil Petr devátým ročníkem v dětském domově se školou 

s velmi dobrým prospěchem.  

Po základní škole nastoupil Petr na střední odborné učiliště v místě bydliště, kde 

neměl žádné výraznější problémy. Po tom, co se dozvěděl Petr o matčině návrhu na nařízení 

ústavní výchovy, přestal v měsíci dubnu do učiliště docházet. V současné době navštěvuje 

odborné učiliště v rámci výchovného ústavu, kde je ve druhém ročníku a nemá zde žádné 

problémy. 

 

Problémové chování 

Na základní škole se Petr nikdy nedopouštěl záškoláctví. Nedocházka se objevila až 

na učilišti jako reakce na řízení o ústavní výchově. Od třinácti let kouří Petr pravidelně 
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marihuanu, což přetrvává doposud (udává, že ji kouří téměř denně). V šestnácti letech 

experimentoval s pervitinem. Přiznává příležitostné pití alkoholu. Vážným problémem je u 

Petra jeho agresivita, která se projevovala již na základní škole vůči spolužákům, později 

doma vůči matce. Útěků ze zařízení ani z domova se nikdy nedopouštěl. Ve čtrnácti letech se 

dopustil fyzického napadení spolužáka a sexuálního obtěžování spolužačky, za což byl řešen 

soudem pro mládež, který mu uložil dohled probačního úředníka. Jiná trestná činnost nebyla 

prokázána. Velkým problémem je však jeho nerespektování autorit, což se projevovalo jak 

doma, tak na základní škole.  

 

Vliv vrstevníků 

Petr se od třinácti let stýkal s partou dětí, které kouřily marihuanu. V šestnácti letech 

trávil většinu volného času s osobami, které užívají a distribuují návykové látky a páchají 

další trestnou činnost.  

 

Spolupráce rodiny s kurátorkou a dalšími organizacemi před uložením opatření 

Kurátorka spolupracuje s Petrem a jeho rodinou od jeho dvanácti let z důvodu 

výchovných problémů, které se zpočátku objevovaly především ve škole. S matkou byla 

spolupráce vždy na dobré úrovni. Otec se většinou snažil prezentovat v dobrém světle, ale 

nakonec neudělal, co slíbil. Ve třinácti letech absolvoval Petr na doporučení kurátorky 

preventivně výchovný pobytu ve středisku výchovné péče, který však ukončil neúspěšně 

z důvodu nerespektování pravidel zařízení. Tento pobyt přinesl mírné dočasné zlepšení v jeho 

chování. Ve čtrnácti letech nastoupil z důvodu agresivního chování ve škole na diagnostický 

pobyt do dětské psychiatrické léčebny, který však nedokončil, jelikož byl na žádost otce 

propuštěn do jeho péče.  

 

Uložené výchovné opatření a důvody jeho uložení  

Ve čtrnácti letech byl Petrovi uložen soudem pro mládež dohled probačního úředníka 

z důvodu fyzického napadení spolužáka a sexuálního obtěžování spolužačky. Ve čtrnácti 

letech mu byla na základě návrhu matky nařízena ústavní výchova z důvodu absolutního 

nerespektování rodičů, agresivity a kouření marihuany. V patnácti letech mu byla na návrh 

matky ústavní výchova zrušena, jelikož u něj došlo k výraznému zlepšení. Nad jeho výchovou 

byl tehdy nařízen dohled. V šestnácti letech opět matka podala k soudu návrh na nařízení 

ústavní výchovy, ze stejných důvodů jako poprvé. Vzhledem k tomu, že se situace velmi 

rychle zhoršovala a bylo prokázáno, že Petr užívá pervitin a stýká se s osobami, které páchají 
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trestnou činnost, byl umístěn do diagnostického ústavu pro mládež na základě předběžného 

opatření.  

 

Průběh výchovného opatření 

Dohled probačního úředníka byl z důvodu nařízení první ústavní výchovy realizován 

až po jejím zrušení. S probační úřednicí spolupracoval Petr poměrně dobře. Na sjednaná 

setkání se dostavoval a účastnil se doporučeného probačního programu zaměřeného na 

prevenci kriminality. Po tom, co se dozvěděl o matčině návrhu na nařízení ústavní výchovy, 

spolupracovat přestal.  

V případě první ústavní výchovy se Petr v zařízení dobře a rychle adaptoval a neměl 

v zařízení vůbec žádné problémy. Nikdy se nedopustil žádného útěku, respektoval řád 

zařízení. K matce jezdil na víkendové a prázdninové dovolenky, které probíhaly také bez 

problémů. Matka se zařízením i s kurátorkou řádně spolupracovala. Otec spolupracoval také.  

Dohled nařízený po zrušení ústavní výchovy nejprve probíhal velmi dobře. Petr i 

jeho matka řádné spolupracovali a uváděli, že je vše v naprostém pořádku. Poté se začalo 

Petrovo chování doma horšit a matka i on uváděli zcela odlišné informace. Oba však i nadále 

spolupracovali. Jelikož se chování Petra v doma a ve volném čase stupňovalo, otec neměl 

zájem se na řešení situace nijak podílet, podala matka návrh na ústavní výchovu. V té době 

Petr s kurátorkou postupně přestával spolupracovat. Matka odmítala situaci řešit jinak než 

nařízením ústavní výchovy, odmítala doporučenou spolupráci s dalšími odbornými pracovišti.  

Do diagnostického ústavu byl Petr umístěn na základě předběžného opatření krátce 

po jeho zadržení policií pod vlivem pervitinu. V diagnostickém ústavu neměl žádné problémy 

s respektováním pravidel, byl si vědom, že jeho chování ovlivní jeho další umístění. Byl 

umístěn do výchovného ústavu s volnějším režimem, kde je velmi spokojený. V jeho chování 

v zařízení jsou neustálé výkyvy, snaží se různě obcházet pravidla, dochází u něj k výbuchům 

vzteku a je pravidelně pozitivně testován na přítomnost THC v organismu. Jindy je však 

velmi aktivní, pracovitý, vstřícný a spolupracující. V učilišti v rámci zařízení ho velmi chválí 

pro aktivitu a šikovnost. Rodiče se zařízením i s kurátorkou na vyzvání spolupracují, kontakt 

s Petrem však odmítají. Uvádějí, že nevěří, že by se někdy změnil. 

 

Postoj Petra k uloženému výchovnému opatření 

Dohled probačního úředníka neměl pro Petra, dle jeho názoru, žádný přínos. Sám 

přiznává, že se celou dobu choval pouze tak, jak se od něj očekávalo. První ústavní výchova 

ho nejdříve motivovala, aby se choval lépe, protože chtěl být doma a ne v zařízení. Dohled po 
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zrušení ústavní výchovy na jeho chování neměl větší vliv. Přestože byl otevřenější než u 

probační úřednice, snažil se říkat, co se od něj očekávalo. Nejdříve se chtěl chovat dobře, ale 

doma to nešlo, tak na to rezignoval. Kvůli nařízení druhé ústavní výchovy byl nejprve velmi 

naštvaný a zazlíval to především své matce, nyní je ale spokojený. Myslí, že je to pro něj 

dobré hlavně proto, že dochází do učiliště, které chce rozhodně dokončit. 

 

Hodnocení účinnosti výchovného opatření a prognóza možného vývoje  

Je patrné, že dohled probačního úředníka neměl na Petra žádný větší vliv. Přestože se 

účastnil probačního programu zaměřeného na prevenci kriminality, dále se stýkal s osobami 

s trestnou činností a užíval s nimi návykové látky. První nařízení ústavní výchovy se jevilo 

jako účinné, jelikož v zařízení i na dovolenkách neměl žádné vážnější problémy v chování, 

proto byla zrušena. Následující dohled se také nejdříve jevil jako adekvátní opatření, avšak 

později se díky zhoršování chování Petra ukázalo, že ústavní výchova nebyla tak úspěšná a 

dohled poté také zcela selhal. K jeho selhání přispěla Petrova a později i matčina nechuť ke 

spolupráci s odborníky. Nařízená ústavní výchova plní svůj účel v tom, že Petr dochází do 

učiliště a přestal užívat tvrdé drogy, jinak se mu však stále daří úspěšně obcházet pravidla a 

neměnit své navyklé vzorce chování. Předpokladem pro zvýšení efektivnosti by bylo 

s největší pravděpodobností přemístění Petra do jiného zařízení – s přísnějším režimem nebo 

zaměřeného na mládež ohroženou závislostí na návykových látkách.  

U Petra je navzdory plánům do budoucna, které uvádí, poměrně vysoké riziko 

selhání. Důvodem je jeho přetrvávající každodenní kouření marihuany, které nepovažuje za 

žádný problém, tendence k agresivitě, absence podpory ze strany rodiny a především to, že 

z jeho chování během delších pohovorů lze vypozorovat, že jeho chování v současnosti je 

opět velmi účelové. Šancí by mohlo být jeho přemístění do jiného zařízení, kde by neměl 

příležitost k pravidelnému kouření marihuany a mohlo by spíše dojít ke změnám v jeho 

myšlení. V případě Petra hraje však svou roli i dědičnost a přebírání vzorců chování od jeho 

otce, kterého nekriticky obdivuje navzdory tomu, že i jeho mnohokrát zklamal a v současné 

době s ním odmítá jakkoli komunikovat.  

 

Tomáš 

Rodinné prostředí 

Od pěti let vyrůstal Tomáš v neúplné rodině pouze s matkou, od té doby nebyl 

s otcem téměř v žádném kontaktu. Když bylo Tomášovi deset let, našla si matka partnera, za 

kterého se později vdala. V osobnosti matky se nevyskytují žádné patologie, je spolehlivá a 
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pečující. Otec požívá ve větší míře alkohol, se nespolehlivý, dosti nezodpovědný a má 

tendence jednat agresivně. Matka má středoškolské vzdělání, nikdy nebyla bez zaměstnání. 

Otec je vyučen, střídavě pracuje nebo je bez zaměstnání. K matce má Tomáš silný pozitivní 

vztah, k otci má vztah negativní. S nevlastním otcem míval velmi dobrý vztah, což se však od 

jeho šestnácti let, kdy došlo ke zhoršení Tomášova chování, změnilo. V dětství byl Tomáš 

svědkem agresivního chování otce k jeho matce. U matky vyrůstal v materiálně dobře 

zajištěném a podnětném prostředí. Matka důsledně dodržovala stanovená pravidla a snažila se 

na syna vhodně výchovně působit. 

 

Prostředí školy 

Problémy s chováním se u Tomáše objevily již v mateřské škole a pokračovaly i na 

základní škole, kde měl od počátku výukové problémy. V deseti letech byly Tomášovy 

diagnostikovány specifické poruchy učení a ADHD. Z toho důvodu ve čtvrté třídě přestoupil 

na školu do třídy pro žáky s těmito obtížemi, kde došlo k dočasnému zlepšení. V sedmém 

ročníku však došlo k výraznému zhoršení, objevovaly se u něj vážné kázeňské přestupky a 

agresivita ke spolužákům. Ve třinácti letech kontaktovala škola kurátorku s žádostí o pomoc 

při řešení situace. V sedmém ročníku Tomáš neprospěl a ročník opakoval. Základní školu 

ukončil osmým ročníkem.  

Po ukončení povinné školní docházky nastoupil Tomáš na odborné učiliště, kde 

neměl zpočátku výraznější problémy. Ve druhém pololetí prvního ročníku však došlo ke 

zhoršení. Do druhého ročníku dojížděl Tomáš již z výchovného ústavu, ale později se u něj 

objevila nedocházka. Z důvodu řešení problémů s návykovými látkami ukončil docházku do 

učiliště a již nikdy do žádného učiliště nenastoupil. 

 

Problémové chování 

Záškoláctví se u Tomáše objevilo až na učilišti. Nejzávažnějším problémem bylo 

jeho užívání návykových látek. Od čtrnácti let kouří pravidelně marihuanu. Od šestnácti 

užíval pravidelně pervitin formou šňupání. Přiznává zkušenosti i s dalšími návykovými 

látkami (LSD, extáze, halucinogenní houby) a ve větší míře i s alkoholem. Na základní škole 

se u něj projevovala agresivita vůči spolužákům, přiznává také agresivní chování při páchání 

trestné činnosti za účelem opatření prostředků na návykové látky. Od šestnácti let se 

dopouštěl Tomáš útěků z domova, později se dopouštěl útěků ze zařízení, které byly vždy 

spojeny s užíváním návykových látek. Přestože mu nebyla prokázána rozsáhlejší trestná 

činnost – pouze krádeže doma a krádež na benzínové pumpě, která byla klasifikována jako 
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přestupek proti majetku a byl mu za ni uložen peněžitý trest, sám přiznává další krádeže, 

loupeže i loupežná přepadení za účelem získání prostředků na návykové látky.  

 

Vliv vrstevníků 

Tomáš se od čtrnácti let stýká převážně s osobami, které užívají nebo distribuují 

návykové látky, což přetrvává doposud. 

 

Spolupráce rodiny s kurátorkou a dalšími organizacemi před uložením opatření 

Do péče kurátorky se Tomáš dostal ve třinácti letech na základě oznámení školy o 

jeho problémovém chování. S matkou byla vždy velmi dobrá spolupráce, všechna doporučení 

kurátorky se snažila realizovat. Od třinácti do šestnácti let s Tomášem navštěvovala dětského 

psychologa i psychiatra, který mu předepsal medikaci za účelem korekce jeho chování. 

Tomáš s kurátorkou většinou spolupracoval, ale bez většího efektu. K poslednímu setkání 

před umístěním do diagnostického ústavu se dostavil ke kurátorce pod vlivem návykové 

látky. 

 

Uložené výchovné opatření a důvody jeho uložení  

V šestnácti letech byla na základě podnětu kurátorky nařízena Tomášovi ústavní 

výchova. Důvodem jejího nařízení bylo především užívání návykových látek, útěky z domova 

a závažné výchovné problémy doma. Vzhledem k jeho útěku z domova a možným rizikům 

vyplývajících z užívání návykových látek byl Tomáš umístěn do zařízení na základě 

předběžného opatření. 

 

Průběh výchovného opatření 

Do diagnostického ústavu pro mládež byl Tomáš umístěn na základě předběžného 

opatření, kam byl převezen policií za doprovodu kurátorky. V diagnostickém ústavu neměl 

žádné problémy s dodržováním pravidel či abstinencí, proto byl umístěn do výchovného 

ústavu s volnějším režimem nedaleko místa bydliště, odkud dojížděl do původního učiliště. 

Vzhledem k tomu, že u něj došlo k opakovanému užití návykových látek, byl přemístěn do 

terapeutické komunity pro mladistvé ohrožené užíváním drog. V novém zařízení se dobře 

adaptoval, plnil všechny povinnosti a byl velmi pracovitý. Během dovolenek k matce však 

vždy selhal. Žádná z dovolenek neproběhla bez toho, aby užil návykové látky. Pokud byl 

v zařízení, měl zájem svou situaci řešit, ale návraty do reálného prostředí nezvládal. Z toho 

důvodu nikdy neabsolvoval úspěšně všechny fáze pobytu v zařízení. Navzdory všem 
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doporučením odmítl po dosažení zletilosti v zařízení zůstat. Během pobytu v ústavním 

zařízení byl v kontaktu se svou matkou, otec dále nejevil zájem. Matka se zařízením i 

s kurátorkou spolupracovala velmi dobře a k synovi přistupovala vždy velmi důsledně, 

přestože to pro ni bylo mnohdy velmi náročné. Ačkoli Tomáš opakovaně selhával, vždy mu 

nabídla pomoc a dala novou šanci. Před ukončením jeho pobytu v zařízení mu zajistila 

v místě bydliště nástup do zaměstnání.  

 

Postoj Tomáše k uloženému výchovnému opatření 

Ohledně ústavní výchovy uváděl Tomáš po opuštění zařízení, že pro něj byla 

přínosem, protože mu pomohla uvědomit si, že je na návykových látkách závislý. Zůstat 

v zařízení na bázi dobrovolného pobytu však nechtěl, protože chtěl již žít běžný život. 

 

Hodnocení účinnosti výchovného opatření a prognóza možného vývoje  

Jelikož Tomáš již dosáhl zletilosti a vrátil se zpět do místa bydliště, lze v jeho 

případě adekvátně zhodnotit účinnost ústavní výchovy, která byla v jeho případě neúčinná. 

Přestože měl zajištěnu podporu matky, která mu zajistila i zaměstnání, a jeho velkým 

pozitivem byla jeho pracovitost, nebylo těžké tento vývoj předem odhadnout, jelikož zde bylo 

mnoho rizik. I při krátkodobém návratu do místa bydliště vždy selhal, v zařízení neprošel 

všemi fázemi pobytu, což značně zvyšovalo riziko relapsu, a okruh jeho známých tvořily 

osoby užívající návykové látky. V současné době, kdy se krátce po dosažení zletilosti Tomáš 

vrátil k užívání návykových látek a od matky se musel odstěhovat, vypadá jeho budoucnost 

velmi nepříznivě. Pokud si neudrží zaměstnání, je pravděpodobné, že bude opět páchat 

trestnou činnost, se kterou má poměrně rozsáhlé zkušenosti. 

 

Miroslav 

Rodinné prostředí 

Miroslav vyrůstal v úplné rodině (matka od otce odešla až v jeho patnácti letech). 

Jeho matka má snížené intelektové schopnosti a sluchovou a řečovou vadu. Je velmi 

submisivní a ovlivnitelná. Otec je velmi vznětlivý a agresivní (za což byl ve výkonu trestu), 

často požívá alkoholické nápoje. Matka i otec mají pouze základní vzdělání. Matka pobírá 

z důvodu svých handicapům invalidní důchod, otec je dlouhodobě nezaměstnaný. K matce má 

Miroslav poměrně negativní vztah, pohrdá jí. Otec je pro Miroslava vzorem, obdivuje ho, 

přestože otec Miroslava naprosto zavrhl. Prostředí rodiny bylo vždy na nižší sociální úrovni a 
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velice nepodnětné. Mezi rodiči často docházelo ke konfliktům, otec matku často napadal a 

choval se k ní velice hrubě. 

 

Prostředí školy 

Povinnou školní docházku nastoupil Miroslav s ročním odkladem na praktickou 

školu. Již na prvním stupni se u něj objevovaly problémy s docházkou, prospěchem a 

s chováním. Od deseti let se dopouštěl pravidelného záškoláctví a škola spolupracovala 

s kurátorkou. S rodiči byla spolupráce vždy komplikovaná a naprosto bez efektu. Na druhém 

stupni chování Miroslava gradovalo. Povinnou školní docházku ukončil v sedmnácti letech. 

Z důvodu jeho dlouhodobých útěků ze zařízení však bylo komplikované hodnotit jeho školní 

výkony. Po ukončení povinné školní docházky již k žádnému vzdělávání nenastoupil, ve 

výchovném ústavu byl zařazen do pracovně-výchovné skupiny.  

 

Problémové chování 

Od deseti let se dopouštěl Miroslav záškoláctví. Přiznává zkušenosti s alkoholem a 

marihuanou asi od dvanácti let, později i s pervitinem. Největším problémem Miroslava je 

jeho velmi vysoká agresivita, která z něj spolu s jeho osobnostními předpoklady 

(egocentrismus, citová plochost, jednání na základě pudů, snížený intelekt), činí velmi 

nebezpečného jedince. Svou agresivitu projevoval téměř všude, v zařízení se ho většina 

ostatních klientů obávala. Během dospívání se u něj začala objevovat agresivita i ve spojitosti 

s vynucováním sexuálního uspokojení. Z těchto důvodů mu byla předepsána pravidelná 

medikace, kterou však vzhledem k dlouhodobým útěkům většinou neužíval. Útěků se 

dopouštěl od deseti let z domova i ze zařízení, postupně se jejich doba prodlužovala. Od 

šestnácti let bylo prokázáno pravidelné páchání trestné činnosti, především krádeží. 

V šestnácti letech se dopustil i dvou loupežných přepadení, za která byl z důvodu jeho útěků a 

tudíž nemožnosti vyšetřování na svobodě umístěn necelých šest měsíců ve vazební věznici. 

Za tato provinění mu byla uložena ochranná výchova a podmíněný trest odnětí svobody 

v délce trvání osmnácti měsíců se zkušební dobou tří let. 

 

Vliv vrstevníků 

U Miroslava nejsou žádné poznatky o vlivu vrstevníků či jiné sociální skupiny, která 

by na jeho chování měla přímý vliv. Bližší vztahy nenavazoval. 
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Spolupráce rodiny s kurátorkou a dalšími organizacemi před uložením opatření 

Kurátorka spolupracovala s Miroslavem a jeho rodinou od jeho deseti let. Spolupráce 

s Miroslavem i oběma rodiči byla vždy velmi špatná a bez jakéhokoli efektu. U matky hrály 

roli její snížené rodičovské kompetence, otec nebyl ochoten Miroslavovo chování 

konstruktivně řešit. Během pohovorů s kurátorkou i u něj docházelo k agresivním výbuchům. 

Doporučení spolupráce s dětským psychologem a psychiatrem rodiče odmítali. Otec 

spolupráci s odborníky předem zavrhoval. 

 

Uložené výchovné opatření a důvody jeho uložení  

Ve třinácti letech byl Miroslav umístěn do dětského diagnostického ústavu na 

základně předběžného opatření z důvodu velmi závažných výchovných problémů, útěků 

z domova, záškoláctví a agresivity. Později mu byla nařízena ústavní výchova. V sedmnácti 

letech mu byla uložena ochranná výchova z důvodu trestné činnosti, agresivity a útěků ze 

zařízení. 

 

Průběh výchovného opatření 

Miroslav měl od počátku umístění do ústavního zařízení velké problémy 

s respektováním řádu zařízení, jakýchkoliv autorit i základních pravidel slušného chování. 

V diagnostickém ústavu mu byla diagnostikována nesocializovaná porucha chování, 

hyperkinetická porucha s poruchami chování a lehká mentální retardace s poruchou chování a 

byla mu dětským psychiatrem předepsána vhodná medikace. V dětském domově se školou 

patřil k nejhorším klientům, napadal ostatní chovance i personál, choval se destruktivně a 

postupně se projevovaly problémy spojené s jeho sexuálním uspokojováním. Jakákoli 

spolupráce s ním byla velmi komplikovaná a bez větších efektů. Od čtrnácti let se dopouštěl 

dlouhodobých útěků ze zařízení, jejichž délka se prodlužovala. Během útěků se dopouštěl 

trestné činnosti. Rodiče se zařízením ani s kurátorkou téměř nespolupracovali. V šestnácti 

letech byl na necelých šest měsíců vzat do vazby. 

Po uložení ochranné výchovy se jeho chování v novém zařízení dočasně zlepšilo. 

Pravidelně užíval předepsanou medikaci a zařadil se do pracovně-výchovné skupiny, ve které 

vychovatel oceňoval jeho zručnost a pracovitost. Otec se o Miroslava nadále nezajímal, matka 

jevila zájem o kontakt s ním, který on však odmítal. Miroslav projevil zájem o kontakt s tetou, 

kterou kurátorka kontaktovala a ke které strávil bez problémů víkendový pobyt. Z vánoční 

dovolenky, kterou u ní trávil, se do zařízení však již nevrátil a do zletilosti byl na útěku. 
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Postoj Miroslava k uloženému výchovnému opatření 

Ústavní výchovu hodnotil Miroslav jako zcela zbytečné omezení jeho svobody, proto 

ji strávil z velké části na útěku. Za ochrannou výchovu byl nejprve rád, protože nechtěl do 

výkonu trestu, ale nemyslí, že by pro něj měla nějaký přínos. Nakonec ji stejně nerespektoval. 

 

Hodnocení účinnosti výchovného opatření a prognóza možného vývoje  

V případě Miroslava můžeme hovořit o zcela evidentní neúčinnosti ústavní i 

ochranné výchovy. Zásadní roli zde sehrálo především jeho rodinné prostředí a jeho 

osobnostní dispozice. Miroslav byl zcela nezvladatelný běžnými výchovnými metodami. 

Vzhledem k tomu, že nebylo v možnostech zařízení zamezit jeho útěkům (opouštěl zařízení i 

okny ve vyšších patrech či za použití násilí), nebylo možné navázat pravidelnou spolupráci 

s dětským psychiatrem a zajistit jeho pravidelnou medikaci, bylo jakékoli působení na 

Miroslava nemožné, přestože bylo z důvodu jeho vysoké nebezpečnosti nezbytné. Díky 

odmítání Miroslava otcem, kterého obdivoval a velmi stál o kontakt s ním, nebyl žádný 

účinný motivační prostředek, jak Miroslava od útěků odradit a motivovat ke spolupráci. 

Z důvodu nízkého věku a toho, že se nedopustil žádného vážnějšího násilného činu, nebylo 

možno zajistit jeho umístění do zařízení, kde by byla možnost jeho útěku omezena na 

minimum. Prognóza do budoucna je v případě Miroslava velmi špatná. V současné době je 

opět ve výkonu vazby za spáchání brutální vraždy, za kterou mu hrozí až výjimečný trest. 

V případě Miroslava, kde se resocializace jeví jako nemožná, by bylo nejlepším řešením 

umístění v detenčním zařízení a pravidelná medikace. 

 

8.2 Komparace uvedených případů 

Rodinné prostředí 

Ve všech deseti rodinách byl vztah rodičů narušen a došlo k jejich rozchodu. V osmi 

z nich otec rodinu opustil nejpozději v šesti letech dítěte a dále se na výchově téměř nepodílel. 

V případě Lucie došlo k rozvodu rodičů až v jejích dvanácti letech, ale otec se na výchově i 

nadále aktivně podílel. V případě Miroslava došlo k rozchodu rodičů až v jeho patnácti letech, 

kdy již byla nařízena ústavní výchova, přestože vztah rodičů byl již dlouhodobě nefunkční. 

V polovině případů měl jeden z rodičů vážnější problémy s alkoholem, v rodinách Michala, 

Filipa, Tomáše a Miroslava se jednalo o otce, kteří rodinu později opustili, v případě Davida o 

matku, která měla syna ve výchově. U otce Filipa, Petra, Tomáše a Miroslava je patrná 

vysoká agresivita, často mířená proti matce dítěte, kdy mimo Petrova otce měli ostatní 

problémy s alkoholem. Otci Filipa a otci Miroslava byl uložen výkon trestu odnětí svobody. 
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Minimálně v polovině případů vykazovalo chování matek značnou nespolehlivost a ve většině 

rodin (v sedmi) převládal velmi volný styl výchovy bez větší důslednosti a kontroly. Mimo 

rodin Markéty a Miroslava se jednalo o rodiny, které jsou poměrně dobře či průměrně 

materiálně zajištěny.  

 

Prostředí školy 

U šesti mladistvých z uvedených deseti se objevily vážnější problémy s chováním již 

v počátku povinné školní docházky, u všech však došlo ke zhoršení ve věku dvanácti až 

třinácti let, tedy s nástupem puberty, kdy se také většinou objevilo zanedbávání povinné 

školní docházky v podobě záškoláctví. U Petra a Tomáše se objevila neomluvená absence až 

při docházce do učiliště, paradoxně šlo o chlapce, kteří měli závažné problémy s chováním od 

zahájení školní docházky a vykazovali zvýšenou míru agresivity. S agresivitou v prostředí 

školy mělo problémy pět z uvedených chlapců. Všichni uvedení byli opakovaně hodnoceni 

sníženými známkami z chování, osm z nich opakovalo ročník. Čtyřem chlapcům byla během 

povinné školní docházky stanovena diagnóza ADHD. Pouze ve čtyřech případech byla 

spolupráce rodiny se školou na velmi dobré úrovni, v ostatních byla velmi špatná. Mimo 

Miroslava nastoupili všichni uvedení po ukončení povinné školní docházky na učiliště, Karel 

a Tomáš však studium ukončili a dále se již nijak nevzdělávají.  

 

Problémové chování 

Jak již bylo zmíněno výše, u osmi uvedených mladistvých se během povinné školní 

docházky objevilo záškoláctví, dva zanedbávali školní docházku až po nástupu na učiliště. 

Šest mladistvých kouřilo nebo kouří pravidelně marihuanu, pět z nich má zkušenosti i 

s užíváním pervitinu, z nichž dva ho užívali pravidelně (jeden dokonce nitrožilně). Všichni 

mají zkušenost s pitím alkoholu. U pěti chlapců byla větším problémem agresivita, u dvou 

byla důvodem předepsání psychiatrické medikace. Polovina mladistvých se někdy dopustila 

útěku z domova či ze zařízení, u jednoho z chlapců se jednalo o dlouhodobé útěky v délce 

trvání několika měsíců. Trestné činnosti se dopustila polovina z uvedených, jednalo o různé 

formy – od krádeží po násilné trestné činy.  

 

Vliv vrstevníků 

U většiny mladistvých měla na jejich chování vliv určitá vrstevnická skupina, k níž 

náleželi. Jednalo se převážně o party dětí bez smysluplné náplně volného času, které trávily 

svůj čas venku v prostředí sídliště, kouřily cigarety, alkohol, experimentovaly s návykovými 
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látkami a často se dopouštěly páchání trestné činnosti. Dva z chlapců (Filip a Karel) náleží ke 

skupině příznivců radikálního nacionalismu. Jejich myšlení je touto skupinou velmi 

ovlivněno, vykazuje prvky nenávisti k příslušníkům minorit. Jejich problémy s agresivitou se 

pod vlivem skupiny výrazně stupňují.  

 

Spolupráce rodiny s kurátorkou a dalšími organizacemi před uložením opatření 

Spolupráce kurátorů s rodinou byla ve většině případů zahájena na základě oznámení 

školy ve třinácti letech dítěte, u Miroslava však již v jeho deseti letech. Ze strany rodičů byla 

v polovině případů poměrně dobrá, většina dětí však spolupráci v počátku odmítala. V sedmi 

případech byla rodičům doporučována spolupráce s dětským psychologem, ale pouze ve 

čtyřech případech byla realizována. Tomáš s Petrem byli z důvodu agresivity v péči dětského 

psychiatra, Petr nastoupil k diagnostickému pobytu do dětské psychiatrické léčebny, kde však 

pobyt nedokončil. Lucie a Petr absolvovali pobyt ve středisku výchovné péče, který měl však 

u obou pouze dočasný pozitivní vliv na jejich chování. V případě Michala a Davida byla 

zahájena spolupráce s nestátní neziskovou organizací zabývající se sanací rodiny. U Michala 

byla tato spolupráce velmi úspěšná, jelikož byla z důvodu jejich zájmu na velmi dobré úrovni. 

U Davida byla pro nezájem matky brzy bez úspěchu ukončena. 

 

Uložená výchovná opatření, důvody jejich uložení a jejich účinnost 

Mladistvým s poruchami chování v deseti uvedených kazuistikách byla všem 

uložena výchovná opatření dohled nebo ústavní výchova, případně další výchovná opatření.  

Osmi mladistvým byl nařízen dohled. Pouze ve třech případech byl však dohled 

jediným výchovným opatřením, které bylo uloženo. Jednalo se o případ Michala, Filipa a 

Jany. U všech tří hrálo svou roli při jeho nařízení záškoláctví, kterého se během povinné 

školní docházky dopouštěli, a matky nebyly schopny své děti k řádnému plnění školní 

docházky přimět. U Michala bylo jeho rozsáhlé záškoláctví primárním problémem a hrozilo 

mu z toho důvodu nařízení ústavní výchovy, které i matka viděla v období jeho záškoláctví 

jako jediné řešení. Jana a Filip měli také velmi závažné výchovné problémy a svým chováním 

ve škole často narušovali výrazně celé vyučování. U obou se také objevilo opakovaně 

požívání alkoholu, u Filipa i kouření marihuany a několik experimentů s pervitinem. V 

chování všech tří došlo ke zlepšení již při zahájení soudního řízení o výchovném opatření. 

Jejich hlavní motivací byla především hrozba možného nařízení ústavní výchovy, pokud by 

ve svém chování pokračovali či ho stupňovali. Po nařízení dohledu zlepšení přetrvává. 

Michal, Filip a jejich matky v rámci dohledu řádně spolupracují s kurátorkou, na sjednaná 
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setkání se pravidelně dostavují. U Michala postupně došlo skutečně k výraznému zlepšení, 

jelikož se změnilo nejen jeho chování, ale celkově přístup ke vzdělání a respektování 

sociálních norem. Přiznává, že nařízení dohledu v tom hrálo významnou roli a je za dohled 

dokonce rád. U Filipa došlo sice ke zlepšení, ale nadále je příznivcem krajního nacionalismu, 

má problémy s respektováním autorit, což se projevuje ve škole i vůči matce, příležitostně 

požívá alkohol či kouří marihuanu. O svých prohřešcích je však schopen otevřeně hovořit, 

přestože nedokáže adekvátně posoudit možné důsledky svého počínání. U Jany je spolupráce 

komplikovanější. Stále se ona i její matka snaží sjednaným setkáním často vyhnout nebo 

uvádějí, že na ně zapomněly. Jakékoli problémy v Janině chování nejsou schopny uznat. 

Významnou roli zde hraje fakt, že na rozdíl od matek Michala a Filipa, Janina matka nikdy 

nepřipustila, že by se ve výchově dopustila jakéhokoli pochybení a že její dcera vůbec nějaké 

problémy má. Tudíž nemá ani jedna důvod snažit se o jakékoli změny.  

Ve čtyřech případech bylo uložení dohledu natolik neefektivní, že došlo nakonec 

k nařízení ústavní výchovy. Ve třech z těchto případů – u Lucie, Davida a Petra – hrálo 

významnou roli užívání návykových látek, a to marihuany a v různé míře pervitinu, což mělo 

vliv na zhoršení jejich chování. Karel sice zkušenosti s návykovými látkami popírá, ale 

objevovalo se u něj časté požívání alkoholu, které stupňovalo jeho agresivní chování. 

V případě Petra nařízení dohledu předcházela již ústavní výchova, která se jevila jako 

úspěšná, a uložení dohledu probačního úředníka, které však bylo realizováno až po zrušení 

ústavní výchovy souběžně s dohledem. Ani jeden z dohledů však nebyl efektivní a ústavní 

výchova byla nařízena znovu. U všech čtyř mladistvých, kterým byla nařízena z důvodu 

neúčinnosti dohledu ústavní výchova, mělo na jejich chování vliv členství v nějaké 

vrstevnické skupině, jejíž členové se dopouštěli závadového chování. Mimo Filipa se to u 

případů, kde byl dohled účinnější, ve větší míře nevyskytovalo.  

U třech mladistvých následoval dohled po zrušení ústavní výchovy. U Lucie a 

Markéty probíhá od počátku bez problémů, obě docházejí bez větších problémů na střední 

odborné učiliště a v jejich chování nedochází k vážnějším selháním. Lze tedy předpokládat, že 

během ústavní výchovy u nich došlo skutečně k pozitivním změnám v jejich myšlení a změna 

nebyla pouze účelová, má tedy šanci být trvalá. U Petra byl, jak již bylo zmíněno výše, dohled 

uložený po zrušení ústavní výchovy neúčinný, přestože se zpočátku jevila situace velmi 

dobře.  

Celkově lze říci, že dohled byl u pěti mladistvých z osmi, kterým byl nařízen, 

poměrně úspěšný a vedl k pozitivním změnám různé intenzity. U Lucie sice první nařízení 

dohledu účinné nebylo, došlo k nařízení ústavní výchovy, ale následné nařízení dohledu již 
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efektivní je. U třech (Karla, Davida a Petra) z nich, byl dohled zcela neúčinný a následovalo 

nařízení ústavní výchovy.  

Ústavní výchova byla nařízena sedmi z deseti uvedených mladistvých. V případě 

Karla nebyla z důvodu absolutní nespolupráce rodiny a následnému dosažení zletilosti 

realizována. Ústavním zařízením prošlo tedy šest z deseti uvedených mladistvých. Jak již bylo 

zmíněno, ve čtyřech případech (u Lucie, Karla, Davida a Petra) následovalo nařízení ústavní 

výchovy po tom, co předchozí výchovné opatření – dohled – nebylo účinné. U Karla nelze 

účinnost ústavní výchovy vzhledem k tomu, že nebyla realizována, hodnotit. U Lucie lze 

hovořit jednoznačně o úspěchu. U Davida i Petra přinesla sice ústavní výchova mnoho 

pozitivních změn a umožnila jim nástup na učiliště, kde jsou oba úspěšní, ale bohužel 

vzhledem k tomu, že ani u jednoho nelze po jejím skončení počítat s adekvátní podporou 

rodiny a u obou částečně přetrvávají problémy s návykovými látkami, je zde po jejím 

skončení vysoká pravděpodobnost jejich selhání.  

U tří uvedených mladistvých byla ústavní výchova prvním uloženým výchovným 

opatřením – u Markéty, Tomáše a Miroslava. U Markéty došlo během pobytu v ústavním 

zařízení jednoznačně ke zlepšení chování, proto byla ústavní výchova zrušena a nařízen 

dohled, který zatím potvrzuje, že ústavní výchova byla účinná. U Tomáše byla ústavní 

výchova jediným výchovným opatřením. Během ústavní výchovy docházelo k mnoha jeho 

selháním v podobě útěků spojených s užíváním návykových látek, což předem signalizovalo, 

že působení ústavní výchovy na Tomáše bude bez většího efektu. Vzhledem k tomu, že se 

Tomáš po dosažení zletilosti a opuštění ústavu vrátil k užívání návykových látek, bylo toto 

tvrzení bohužel potvrzeno. V případě Miroslava byla ústavní výchova také prvním uloženým 

opatřením. Jelikož však trávil více času na útěku, kde se dopouštěl trestné činnosti, neplnila 

ústavní výchova svůj účel. Necelých šest měsíců strávil Miroslav ve výkonu vazby. V rámci 

jednání u soudu pro mládež mu byla tedy nařízena ochranná výchova. Soudní rozhodnutí však 

mařil svým dlouhodobým útěkem do dosažení zletilosti. Lze tedy říci, že ochranná výchova 

byla také bez jakéhokoli efektu, což potvrdil již zletilý Miroslav po dosažení zletilosti, kdy se 

dopustil vraždy. Lze tedy říci, že ústavní výchova byla jednoznačně úspěšná pouze u dvou 

případů (Lucie a Markéty), u dvou (Davida a Petra) lze hovořit o určitém úspěchu, který však 

s ohledem na vysoká rizika nebude s největší pravděpodobností trvalejšího rázu, a ve dvou 

případech (Tomáš a Miroslav) byla zcela neúčinná. V případě Miroslava, kde byla zřejmá 

jeho vysoká nebezpečnost a nízká pravděpodobnost nápravy, lze poukázat na nedostatky 

v legislativě, které neumožňovaly s ohledem na jeho nízký věk detenci, která by mohla 

předejít páchání násilné trestné činnosti.   
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8.3 Závěr výzkumné části 

Cílem kvalitativního výzkumu bylo prostřednictvím sestavení kazuistik konkrétních 

mladistvých s poruchami chování, kterým bylo uloženo jedno či více výchovných opatření, a 

jejich následného vyhodnocení analyzovat jejich situaci před uložením opatření, vývoj po 

jeho uložení a zhodnotit účinnost uloženého výchovného opatření.  

Ve všech uvedených případech se jednalo o děti z rodin, ve kterých došlo k narušení 

vztahů mezi rodiči. U převážné většiny otec dříve nebo později rodinu opustil a dále se na 

výchově nepodílel. Z toho lze usuzovat, že vliv rodinného prostředí na rozvoj poruch chování 

je vysoký, absence mužského vzoru a autority hraje ve výchově velkou roli a neúplná rodina 

se stává pro dítě rizikovou. Otázkou však je, zda při rozvoji poruch chování hrála větší roli 

pozdější absence otce, narušený vztah rodičů nebo přítomnost nevhodně se chovajícího otce 

v útlém dětství.  Na uvedených příkladech je patrné, že u dětí, jejichž rodič měl problémy 

s alkoholem, je skutečně vyšší riziko vzniku závislosti. Přestože zkušenosti s některými 

návykovými látkami přiznala většina mladistvých, vážnější problémy s užíváním návykových 

látek (pervitinu) se objevily právě u chlapců, u kterých jeden z rodičů měl problémy 

s nadměrným požíváním alkoholu. Také u chlapců, jejichž otec měl sklony k agresivitě, se 

tento problém u nich opakoval. V chování většiny matek uvedených mladistvých s poruchami 

chování lze také spatřovat jisté podobnosti, především převahu volného stylu výchovy bez 

větší důslednosti a kontroly. U matek uvedených v kazuistikách se také často objevovala 

jejich vlastní nespolehlivost. Potvrdilo se tedy, že rodiče mají na vývoj svých dětí zásadní 

vliv.  

Materiální zabezpečení rodiny hraje sice roli, ale v uvedených případech byly téměř 

všechny rodiny poměrně dobře zajištěny. Tento vliv tedy rozhodně není tak významný. 

Dalším poměrně významným vlivem byly vrstevnické skupiny, se kterými se většina 

z mladistvých identifikuje. Vzhledem k neuspokojování potřeb v rodině měli uvedení 

mladiství často tendence k silnější identifikaci se skupinou, ve které hledali chybějící vztahy a 

uspokojení. Jelikož u nich došlo díky zkušenostem z rodinného prostředí k posunutí hranic 

norem oproti většinové společnosti, vyhledávali party, jejichž členové se dopouštěli 

závadového chování. Jelikož rodiče neměli v uvedených případech u svých dětí dostatečnou 

autoritu, nebylo v jejich silách kontaktu s těmito skupinami, ve kterých se poruchy chování 

jejich dětí stupňovaly, zabránit, přestože se o to většina z nich pokoušela.   

Spolupráce s kurátory pro děti a mládež byla v případě uvedených mladistvých 

zahájena na základě oznámení základních škol, což je logické, jelikož problémové chování se 
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většinou objeví právě v rámci školní docházky, kde je dítě konfrontováno s dalšími 

autoritami. Všichni uvedení mladiství byli opakovaně hodnoceni sníženou známkou z chování 

a většina z nich opakovala ročník. Většinou z důvodu zanedbávání přípravy, ne kvůli 

skutečnému snížení jejich výukových možností. Spolupráce rodičů se školou byla převážně 

špatná, ale našly se i případy dobré spolupráce. V uvedených příkladech byla snaha 

samotných rodičů bez výraznějšího efektu. U většiny uvedených i proto proběhla (nebo byla 

opakovaně doporučována) mimo spolupráce s kurátory i spolupráce s dalšími odborníky. 

Z uvedených příkladů spolupráce je evidentní, že tato spolupráce nemůže být dlouhodobě 

účinná bez dobré motivace, uvědomění si problému a ochoty přijmout určité změny.  

Aby bylo uložené výchovné opatření účinné, je nutné si problém vůbec připustit a 

začít ho řešit i za cenu opuštění navyklých vzorců chování. Nestačí ale změna pouze u 

mladistvých, kterým bylo výchovné opatření uloženo. Aby byla změna možná a především 

trvalá, musí dojít i ke změnám v přístupu a chování rodičů. Z uvedených kazuistik je patrné, 

že u mladistvých, jejichž rodiče spolupracovali a snažili se vzniklou situaci řešit, je většinou 

prognóza budoucího vývoje podstatně lepší, než tam, kde podpora a spolupráce rodiny chybí. 

Samozřejmě to není pravidlem, jak je vidět na příkladu Tomáše, ale takových případů je 

minimum. 
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Závěr  

Diplomová práce se zabývala výchovnými opatřeními ukládanými dětem a 

mladistvým s poruchami chování a hlavním cílem bylo zhodnotit účinnost uložených 

výchovných opatření v konkrétních případech.  

Práce byla rozčleněna na teoretickou a praktickou část. První kapitola se zabývala 

společností a normami. Byly zde uvedeny některé definice společnosti a poukázáno na úzkou 

vazbu pojmů společnost a kultura. Poté byly specifikovány normy, které představují 

společenská pravidla určující vzorce a způsoby chování jednotlivců i skupin v nejrůznějších 

situacích každodenního života, z různých hledisek a krátce představeny sankce a jejich možné 

členění. Závěr kapitoly se věnoval sociální patologii a sociálním deviacím. Byl vysvětlen 

rozdíl mezi těmito pojmy (sociální patologie představuje vždy negativní jev, zatímco sociální 

deviací označujeme jakoukoli odchylku od normy, tedy i pozitivní) a uvedeny některé 

teoretické přístupy k této problematice.  

Druhá kapitola se věnovala psychosociálnímu vývoji dítěte. Nejprve byly objasněny 

obecné zákonitosti procesu vývoje osobnosti a poté byly představeny činitele duševního 

vývoje jedince, kterými jsou tělesný vývoj, prostředí (fyzické i sociokulturní) a osobnost 

jedince. Další část kapitoly se zaměřila na vývojová stádia v dětství a dospívání. Nejprve byla 

uvedena koncepce vývoje dle Erika Eriksona, který rozlišil osm vývojových stádií a u 

každého z nich charakterizoval klíčový problém. Poté byla uvedena teorie vývojových stádií 

dle Jeana Piageta, který na základě pozorování svých dětí rozdělil vývoj osobnosti dle 

schopnosti přemýšlet na několik stádií – senzomotorické stádium, předoperační stádium, 

stádium konkrétních operací a stádium formálních operací. Piaget se také zabýval vývojem 

morálního usuzování, který rozčlenil do čtyř stádií. 

Třetí kapitola se zaměřila na poruchy chování u dětí a dospívajících. Nejprve byly 

tyto poruchy obecně charakterizovány, objasněny možné příčiny jejich vzniku a uvedena 

charakteristika poruchového chování z psychologického hlediska, jelikož u osob s poruchami 

chování lze vypozorovat sklon k určitým emočním reakcím, převažující ladění osobnosti a 

odlišný způsob uvažování. V závěru kapitoly bylo uvedeno členění poruch chování z různých 

hledisek, jelikož různí autoři je rozlišují na základě různých kritérií v závislosti na jejich 

odborném zaměření. Pro potřeby této práce je nejvýznamnější členění dle Marie Vágnerové.  

Ve čtvrté kapitole byly popsány možnosti sociálně pedagogické práce s dětmi a 

dospívajícími s poruchami chování. Nejprve byla věnována pozornost možnostem intervence 

v rámci základní či střední školy, jelikož pedagogové v různých typech škol bývají často 

prvními odborníky, kteří řeší problémy spojené s poruchami chování u dětí. Dále byla 
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představena činnost kurátora pro děti a mládež, který vykonává sociálně-právní ochranu dětí a 

zabývá se právě dětmi a mladistvými s poruchami chování či trestnou činností. Poté byla 

shrnuta činnost pedagogicko-psychologických poraden, které se zabývají také prevencí a 

řešením výchovných problémů a sociálně patologických jevů. Dále byla charakterizována 

činnost středisek výchovné péče, které poskytují všestrannou preventivně výchovnou péči 

dětem a mladistvým s výchovnými, rodinnými a školními problémy. Následně byla zmíněna 

probační a mediační služba, která se zabývá prevencí a snižováním rizik opakování trestné 

činnosti a jíž cílem je zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů 

spojených s trestnou činností. V závěru kapitoly byly krátce představeny jednotlivé typy 

zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy. 

Pátá kapitola se zaměřila na výchovná opatření ukládaná dětem a mladistvým 

s poruchami chování. Nejprve byla představena výchovná opatření ukládaná dle zákona o 

rodině a zákona o sociálně-právní ochraně dětí, mezi které patří napomenutí, dohled, omezení 

a ústavní výchova. Poté byla popsána výchovná opatření ukládaná dle zákona o soudnictví ve 

věcech mládeže, kterými jsou dohled probačního úředníka, probační program, výchovné 

povinnosti, výchovná omezení a napomenutí s výstrahou. V závěru byla zmíněna ochranná 

výchova, která sice není výchovným opatřením, ale s výchovnými opatřeními úzce souvisí.  

V šesté kapitole byla popsána metodika výzkumu. Jako hlavní cíl výzkumu bylo 

stanoveno zhodnocení účinnosti uložených výchovných opatření v konkrétních případech 

mladistvých. Byla zvolena kvalitativní forma výzkumu, která umožnila jednotlivé případy 

podrobně analyzovat. Informace o mladistvých byly získány z opatrovnických spisů klientů 

kurátorů pro děti a mládež jednoho ze středočeských městských úřadů s rozšířenou působností 

pověřeného výkonem sociálně-právní ochrany dětí. Jména a další informace, které by mohly 

vést ke ztotožnění konkrétní osoby, byly s ohledem na ochranu osobních údajů změněny.  

V sedmé kapitole bylo uvedeno deset kazuistik mladistvých, kterým bylo uloženo 

jedno nebo více výchovných opatření. Záměrně byli vybráni mladiství před nebo krátce po 

dosažení zletilosti, kterým byl uložen dohled nebo ústavní výchova, s nimiž tedy spolupráce 

probíhala dlouhodobě, což umožnilo hodnotit účinnost výchovného opatření. V závěru každé 

kazuistiky bylo shrnuto hodnocení výchovných opatření z pohledu mladistvých, kterým byla 

uložena. V jednom případě se z důvodu dlouhodobé nespolupráce nepodařilo vyjádření 

mladistvého získat.  

Osmá kapitola se zaměřila na interpretaci zjištěných údajů. Nejprve byly jednotlivé 

případy mladistvých uvedené v kazuistikách v předchozí kapitole pro přehlednost shrnuty a 

zhodnoceny, poté byly vzájemně porovnány na základě zvolených kritérií, kterými bylo 
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rodinné prostředí, prostředí školy, problémové chování, vliv vrstevnických skupin, spolupráce 

rodiny s kurátory pro děti a mládež a s dalšími organizacemi před uložením opatření, uložená 

výchovná opatření, důvody pro jejich uložení a jejich účinnost. Následně byly shrnuty závěry 

vyplývající z výzkumné části.  

Potvrdilo se, že rodinné prostředí má na vývoj dětí zásadní vliv. Všichni uvedení 

mladiství pocházeli z rodin, ve kterých došlo k narušení vztahů mezi rodiči, a většina z nich 

vyrůstala poté bez přítomnosti otce. Není však možné určit, zda při rozvoji poruch chování 

hrál větší roli narušený vztah rodičů, přítomnost nevhodně se chovajícího otce v útlém dětství 

nebo jeho pozdější absence. Potvrdil se také jasně fakt, že u dětí, jejichž rodiče mají problémy 

s požíváním alkoholu, je vyšší riziko vzniku závislosti i tendence k přejímání vzorců chování 

rodičů, přestože samy děti nejprve jejich chování odsuzují. U uvedených mladistvých patřilo 

mezi hlavní problémy v chování záškoláctví, užívání návykových látek, agresivita, trestná 

činnost a útěky z domova či ze zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy. Před 

uložením výchovného opatření již byla zahájena, na různé úrovni, spolupráce rodiny 

s kurátory pro děti a mládež. Vzhledem k tomu, že tato spolupráce nepřinášela výraznější 

pozitivní efekty, bylo přistoupeno k nařízení výchovného opatření.  

Většině mladistvých bylo uloženo postupně několik výchovných opatření v závislosti 

na jejich chování. Z deseti uvedených mladistvých byl osmi nařízen dohled, sedmi ústavní 

výchova, dvěma napomenutí s výstrahou, jednomu dohled probačního úředníka a jednomu 

ochranná výchova. Dohled byl poměrně úspěšný v pěti případech z osmi. Ústavní výchova 

byla jednoznačně úspěšná pouze ve dvou případech. Další uložená opatření neměla na 

chování mladistvých výraznější vliv. Z uvedených případů je patrné, že základní podmínkou 

účinnosti výchovných opatření, je snaha a ochota ke změně na straně mladistvých i jejich 

rodičů. Důležité je vzniklé problémy řešit včas, zvyšuje se tak výrazně šance na úspěch.  
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Seznam příloh 

 

Příloha č. 1: Vývoj počtu klientů kurátor ů pro děti a mládež v letech 2005 – 2011 

 

V této příloze jsou shrnuty výsledky výzkumu zaměřeného na vývoj počtu dětí a 

mladistvých v evidenci kurátorů pro děti a mládež v České republice v letech 2005 – 2011. 

Tyto údaje jsou zde zařazeny pro lepší představu o vývoji přibližného počtu dětí a 

mladistvých s poruchami chování v posledních letech, jelikož klientelu kurátorů pro děti a 

mládež tvoří převážně děti a mladiství s poruchami chování. 

 

Příloha č. 2: Vývoj počtu podaných návrhů a uložených výchovných opatření v letech 

2005 – 2011 

 

Ve druhé příloze jsou pro získání lepšího náhledu na problematiku shrnuty výsledky 

výzkumu vývoje počtu podaných návrhů a uložených výchovných opatření v letech 2005 – 

2011.  

 

Údaje pro oba výzkumy byly získány z ročních výkazů o výkonu sociálně-právní 

ochrany dětí za jednotlivé roky. Tyto výkazy jsou k dispozici na internetových stránkách 

Ministerstva práce a sociálních věcí. Potřebné údaje byly poté uspořádány do tabulek a 

následně pro lepší názornost do grafů.  

Vzhledem k tomu, že je vývoj sledovaných jevů nerovnoměrný a nelze tedy 

jednoznačně určit tendenci vývoje daného jevu, byly následně získané číselné řady 

analyzovány. Při analýze byly vypočteny první diference, koeficienty růstu a relativní 

přírůstky. První diference udává, o kolik se liší aktuální hodnota oproti předešlé. Koeficient 

růstu vyjadřuje, kolikrát se liší aktuální hodnota oproti předešlé. Relativní přírůstek ukazuje 

(po vynásobení 100), o kolik procent se daná hodnota liší od předešlé. Výpočtem průměrné 

první diference poté zjistíme průměrnou změnu mezi po sobě jdoucími roky a průměrný 

koeficient růstu nám pomáhá zjistit změnu vyjádřenou v procentech. Na základě těchto 

hodnot můžeme tedy posoudit, zda a jak se počet klientů v evidenci kurátorů pro děti a 

mládež v daném období průměrně zvýšil nebo snížil a stejně tak, jak se průměrně měnil počet 

podaných návrhů a uložených výchovných opatření. 



I 
 

Příloha č. 1:  

Vývoj počtu klientů kurátor ů pro děti a mládež v letech 2005 – 2011 

 
V tabulce č. 1 jsou uspořádány údaje o počtu klientů kurátorů pro děti a mládež v daném 
období z hlediska pohlaví a věku. 
 
Tabulka č. 1: 
Klienti kurátora pro mládež v letech 2005 - 2011     

Děti do 15 let Mladiství 
Rok Celkem dívky chlapci 

dívky  chlapci celkem dívky chlapci celkem 
2005 41698 10138 31560 4906 13391 18297 5232 18169 23401 
2006 42805 10251 32554 4832 13158 17990 5419 19396 24815 
2007 45028 10993 34035 4905 13005 17910 6088 21030 27118 
2008 45696 11625 34071 5160 12948 18108 6465 21123 27588 
2009 46739 12964 33775 5692 12578 18270 7272 21197 28469 
2010 46724 13663 33061 5753 12623 18376 7910 20438 28348 
2011 46792 13896 32896 6019 12813 18832 7877 20083 27960 

 
 

Následující tři grafy znázorňují vývoj počtu klientů kurátorů pro mládež celkově, z hlediska 
pohlaví a jejich věku. 

Graf č. 1: 

 

 

Jak je na první pohled patrné, počet dětí a mladistvých v evidenci kurátorů pro mládež 
v průběhu let rostl. K největšímu nárůstu došlo mezi roky 2006 a 2007. V průměru vzrostl 
počet klientů kurátorů pro děti a mládež ročně o 849  dětí, tedy o necelá 2 %. 
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Graf č. 2: 

 

 

Počet chlapců v evidenci kurátorů pro mládež výrazně převyšuje počet dívek, vykazuje však 
vyrovnanější vývoj. Počet dívek v daném období vzrostl nejvíce mezi roky 2008 a 2009, 
v průměru rostl v daném období ročně o 626 dívek, v relativním vyjádření šlo o roční nárůst o 
více než 5 %. V počtu chlapců došlo k největšímu nárůstu mezi roky 2006 a 2007, od roku 
2008 dokonce jejich počet klesá. V průměru však v daném období došlo k ročnímu nárůstu o 
223 chlapců, což je průměrný roční přírůstek o 0,7 %. 

 

Graf č. 3: 
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Podíváme-li se na složení klientů kurátorů pro děti a mládež z hlediska jejich věku, převyšuje 
počet mladistvých nad počtem vedených dětí, což lze vysvětlit stupňováním problémového 
chování s přibývajícím věkem. Počet dětí byl v daném období poměrně vyrovnaný, v průměru 
došlo k ročnímu nárůstu o 892 dětí, kdy byl průměrný roční nárůst pouze 0,5 %. Počet 
mladistvých se nejvíce zvýšil v mezi roky 2006 a 2007, poslední dva roky však mírně klesá. 
Průměrně došlo k ročnímu nárůstu mladistvých v evidenci kurátorů přibližně o 760 klientů, 
což je menší nárůst než u dětí, ale procentuelní průměrný roční přírůstek za dané období byl 
vyšší, a to přibližně 3 %. 
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Příloha č. 2:  

Vývoj počtu podaných návrhů a uložených výchovných opatření       

v letech 2005 – 2011 

 

V tabulce č. 2 jsou uspořádány údaje o počtu podaných návrhů a uložených vybraných 
výchovných opatření za jednotlivé roky. 

 
Tabulka č. 2: 

Podané návrhy a uložená vybraná výchovná opatření v letech 2005 - 2011 
Výchovná opatření  

dle zákona č. 94/1963 Sb. dle zákona 218/2003 Sb. 

Rok 

celkem dohled 
návrhy na 
ústavní 
výchovu 

návrhy na 
předběžné 
opatření 

napomenutí s výstrahou, dohled 
probačního úředníka, probační 

program, výchovné povinnosti a 
výchovná omezení 

2005 3528 2035 716 777 1558 
2006 2824 1522 659 643 2016 
2007 2877 1519 677 681 2238 
2008 3128 1633 702 793 2164 
2009 3182 1778 644 760 2086 
2010 3044 1854 575 615 1868 

2011 2984 1805 508 671 2036 
 

Následující tři grafy znázorňují vývoj počtu podaných návrhů a uložených výchovných 
opatření dle zákona o rodině a dle zákona o soudnictví ve věcech mládeže. 
 
Graf č. 4: 
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Z tabulky č. 2 i grafu č. 4 je jasně patrné, že výchovná opatření dle zákona č. 94/1963 Sb. 
převažují nad výchovnými opatřeními ukládanými soudem pro mládež. Největší rozdíl lze 
zaznamenat v roce 2005, kdy byl počet výchovných opatření uložených dle zákona č. 94/1963 
Sb. více než dvounásobný a zároveň dosáhl v uvedeném období svého maxima. 
V následujícím období byl jejich počet naopak zcela nejnižší a došlo samozřejmě tedy k 
největšímu poklesu. V průměru došlo v uvedeném období k poklesu uložených výchovných 
opatření dle zákona o rodině o 91 opatření ročně, což lze přičítat změnám v péči o děti 
s poruchami chování, kdy je větší důraz kladen na intenzivní spolupráci s rodinou a 
multidisciplinární přístup, který by měl nařízení výchovných opatření předejít. Ročně tedy 
počet výchovných opatření dle zákona o rodině poklesl v průměru o 2,75 %.  

V počtu uložených výchovných opatření dle zákona č. 218/2003 Sb. lze pozorovat v průběhu 
celého období výkyvy. Celkově došlo k nárůstu, a to v průměru o 80 uložených opatření 
ročně, což lze vyjádřit jako průměrný roční nárůst o 4,6 %. 

 

Graf č. 5: 

 

 

V grafu č. 5 je zaznamenán vývoj počtu uložených dohledů v daném období a podaných 
návrhů na nařízení ústavní výchovy a na předběžné opatření. Počet uložených dohledů 
několikanásobně převyšuje počet návrhů na ústavní výchovu či předběžné opatření, což je 
naprosto v pořádku, jelikož ústavní výchova, která znamená vytržení dítěte z jeho přirozeného 
prostředí, je krajním opatřením, ke kterému se přistupuje v případech, kde již přecházející 
výchovná opatření (většinou dohled) selhala nebo pokud jsou poruchy chování dítěte či 
narušení rodinného prostředí skutečně závažné a nelze je řešit jinou cestou. Návrh na 
předběžné opatření se podává v případech, kdy je nutno situaci řešit urychleně, kdy je zdraví 
nebo i život dítěte vážně ohrožen. Umístění dítěte do ústavního zařízení na základě 
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předběžného opatření je pouze dočasné řešení situace a nutně neznamená nařízení ústavní 
výchovy, jelikož v mezidobí se může situace změnit.  

Jak je patrné z grafu, došlo ve sledovaném období k poklesu u všech uvedených opatření. 
V případě dohledu bylo v průměru uloženo každý rok o 38 dohledů méně, každý rok tedy 
poklesl počet uložených dohledů o necelá 2 %. V průměru bylo také každý rok podáno o 35 
návrhů na ústavní výchovu méně, došlo k poklesu návrhů v průměru o 5,6 %. Počet návrhů na 
předběžné opatření se snížil každý rok v průměru o 18, což je průměrný roční pokles o 2,4 %. 

 

Graf č. 6: 

 

 

Počet výchovných opatření uložených soudem pro mládež dle zákona č. 218/2003 Sb. naopak 
v daném období, přestože lze v počtu uložených opatření zaznamenat výkyvy, celkově 
vzrostl, což lze vysvětlit především nárůstem trestné činnosti dětí. Nejvíce těchto opatření 
bylo uloženo v roce 2007, naopak nejméně v roce 2005. V průměru bylo každý rok soudem 
pro mládež uloženo o 80 výchovných opatření více, než v roce předchozím. Průměrně došlo 
každý rok k nárůstu o 4,6 %.  
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