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ÚVOD 

Zadáním bakalářské práce je téma ,,Volnočasové aktivity jako prevence sociálně 

patologických jevů“. Stanoveným cílem bakalářské práce je seznámit s problematikou 

volnočasových aktivit u dětí a s moţnostmi prevence sociálně patologických jevů. Dále 

aplikovat program prevence sociálně patologických jevů připravený příslušníky 

Vojenské policie a následně jej vyhodnotit. V rámci programu je provedena komparace 

dvou rozdílných skupin chlapců s cílem zjistit, zda připravený program nese prvky 

primární prevence v boji proti sociálně patologickým jevům. Záměrem práce je také 

zjistit, jakým způsobem je moţné přistupovat k odlišným skupinám mládeţe, jaký 

vhodný, účinný a poutavý program lze zvolit v rámci prevencí při působení proti 

sociálně patologickým jevům a zda vytvořený program pro vyplnění volného času 

chlapců ve výchovném ústavu a v domově mládeţe nese atributy prevence sociálně 

patologických jevů. Bakalářská práce poukazuje na důleţitost volnočasových aktivit 

oproti sociálně patologickým jevům.  

K naplnění stanoveného cíle byla nejprve prostudována odborná literatura a legislativa 

týkající se daného tématu. Následně byl navázán osobní kontakt s vedoucími 

pracovníky a s pedagogickým týmem školního a výchovného zařízení ve Ţluticích. 

Základem pro vytvoření praktické části bakalářské práce se stal předem připravený 

projekt volnočasových aktivit, který byl předloţen k posouzení a odsouhlasení vedení 

uvedených výchovných zařízení.  

Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část, které na sebe navazují. 

V první části je popsán pojem vývoj dítěte s vysvětlením jeho obsahu, dále jsou 

rozpracovány vlivy sociálního prostředí a vrstevnických skupin na dítě  

a význam školního prostředí a výchovy mimo vyučování. Do kapitoly vývoje dítěte jsou 

zařazeny i faktory významně ovlivňující výchovu, jako jsou poruchy chování či vlivy 

sociálního prostředí a vrozené dispozice dítěte ovlivňující jeho postavení v rodině  

a společnosti. V další části teorie je definován volný čas, je zde rozpracována  

struktura a funkce volného času jako prevence sociálně patologických jevů 

 a volnočasové aktivity jako nástroje prevence. Ve druhé části jsou popsány sociálně 

patologické jevy u dětí a mládeţe s moţností prevence. Poslední třetí část teorie se 
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zabývá problematikou výchovných zařízení a způsoby rozhodnutí o umístění dítěte do 

výchovného ústavu. V praktické části bakalářské práce je provedeno výzkumné šetření 

ve dvou rozdílných skupinách chlapců stejného věku. Jedná se o chlapce, kteří studují 

na Střední lesnické škole ve Ţluticích a chlapce, kteří jsou na základě soudního 

rozhodnutí umístěni ve Výchovném ústavu se školou ve Ţluticích. V rámci rozsahu 

bakalářské práce není moţné zachytit veškerou problematiku a všechny její aspekty, 

proto jsou popsány pouze zásadní atributy, jimiţ je dosaţeno stanoveného cíle. 

V bakalářské práci jsou vyuţity metody a prostředky, s jejichţ pomocí je dosaţeno 

stanoveného cíle práce. Jsou to především metody pozorování, popisná metoda 

a metoda komparativní shromaţďující a vyhodnocující faktické údaje. Závěrem jsou 

zhodnoceny výsledky práce čerpající z poznatků předešlých faktických údajů, jeţ byly 

pomocí metody analýzy zpracovány, a ke kterým se dospělo průběţně v jednotlivých 

kapitolách. Byla uţita také metoda syntézy, tedy sloučení výsledků práce. Pro 

dokreslení výsledků práce je nutné uvést, ţe neméně důleţitou metodou, která byla 

pouţita, je metoda přímého pozorování dvou vybraných rozličných skupin mládeţe a to 

hlavně při realizaci praktické části projektu.  

Aktuálnost daného tématu spočívá v tom, ţe se změnami v hodnotovém ţebříčku ve 

vztahu k volnočasovým aktivitám došlo v současné době k radikální změně. Tato změna 

se netýká jenom přístupu k volnočasovým aktivitám mládeţe, ale souvisí s celkovými 

změnami ve společnosti. S vývojem počítačové techniky a se vznikem sociálních sítí se 

mění způsob trávení volného času u dětí a mládeţe. Oproti předešlým generacím je 

v souvislosti s rozvojem počítačů a s moţnostmi komunikace po internetových 

sociálních sítích menší zájem současné mládeţe o sport. Potřeba mládeţe sdruţovat se 

v kolektivu je výrazně niţší. Ţivotní styl je jiný, stejně tak i zájmy dětí. Vzniká riziko 

výskytu sociálně patologických jevů, především závislostí na drogách a na výpočetní 

technice - netolismus. Neţ řešit kriminalitu mládeţe, je pro společnost výhodnější 

vytvářet programy prevence sociálně patologických jevů cíleně směřovaných k dětem  

a k mládeţi. Aby byla prevence efektivní, je nutné znát zájmy dětí, vědět, jak zaujmout 

kolektiv, kterému je volnočasová aktivita nabídnuta a v neposlední řadě kvalitně 

připravovat pedagogické pracovníky pracujícími s dětmi a s mládeţí. Autor bakalářské 

práce, jako příslušník Vojenské policie, se setkává se sociálně patologickými jevy ve 
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společnosti. Vojenská policie v prevenci proti kriminalitě a sociálně patologickým 

jevům směřuje svoji aktivitu k dětem a mládeţi tím, ţe ve školách pořádá besedy o boji 

proti kriminalitě, drogové problematice a závislostech.   

Daná práce by měla odpovědět na otázku, zda v současné přetechnizované době, kdy 

mládeţ často uniká do virtuálního světa počítačové techniky, lze zvolit vhodné 

volnočasové aktivity, které v době před 30 lety byly běţně uţívané. Vzhledem k tomu, 

ţe mládeţi často chybí kvalitní volnočasové aktivity je vyšší riziko přichýlení se 

mládeţe k činnostem, které můţeme jednoznačně kvalifikovat jako atributy sociálně 

patologických jevů. Hledáme nové formy volnočasových aktivit, jeţ mohou být vhodně 

aplikovány současné mládeţi a to nejen pedagogy výchovných zařízení, ale 

i příslušníky bezpečnostních sborů, ozbrojených sil a jinými zájmovými organizacemi. 
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I.  DĚTI, MLÁDEŢ, VOLNÝ ČAS  

A SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY 

 

1.  VÝVOJ DÍTĚTE 

1.1  Děti a mládeţ 

Pedagogický slovník (Průcha, Walterová, Mareš, 2013, s. 55) definuje dítě jako 

lidského jedince v ţivotní fázi od narození do období adolescence. Podle některých 

pojetí je za dítě povaţován i jedinec před narozením, tj. v prenatálním období vývoje 

člověka. Mládeţ (Průcha, Walterová, Mareš, 2013, s. 157) je sociální skupina tvořená 

lidmi ve věku přibliţně od 15 do 25 let, kteří jiţ ve společnosti neplní role dětí, avšak 

společnost jim ještě nepřiznává role dospělých. Má charakteristický způsob chování  

a myšlení, jiný systém vzorů, norem a hodnot. Osobnost člověka je ve svém vývoji 

ovlivněna mnoha faktory, které nepřetrţitě na ni působí. Pro posouzení normality 

vývoje jedince je třeba zhodnotit základní vývojová hlediska – hledisko biologické, 

psychologické a společenské. Dojde-li k relativní nerovnováze mezi jednotlivými 

hledisky, můţe dojít k vývojovému poškození jedince, který vybočuje z mezí normality.  

Bakalářská práce je zaměřena na jedince ve věkové kategorii od 13 do 17 let, to 

znamená, ţe se jedná o adolescenty. Podle Heluse (2004, s. 214) závisí průběh 

adolescence na míře zvládnutí rozvojových úkolů pubescence. Pokud nebyly rozvojové 

úkoly pubescence dobře zvládnuty, můţe být adolescence ,,obdobím největšího 

ohroţení rozvoje osobnosti, a to, kdyţ jedinec nezvládá problémy a úkoly svého 

vstupování do dospělosti a místo toho se utíká do nejrůznějších závislostí, ke 

kriminalitě, promiskuitě apod.“ Období dětství má tedy silný vliv na chování jedince 

v další vývojové etapě, kterou je adolescence, kdy se mládeţ, neboli mladí lidé bez 

ţivotních zkušeností, sociálně ještě nezralí, teprve připravují na plnění rolí dospělých.  

Současná společnost se musí umět vypořádat s výchovnými problémy v běţných zdravě 

fungujících rodinách. Sociální rozdíly ve společnosti jsou způsobeny mnoha faktory. 

Nelze opomenout ekonomické podmínky rodin a rodičovské schopnosti ovlivněné 
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výchovou a dědičností, proto je třeba se věnovat i problémové těţce vychovatelné 

mládeţi. Selháním rodiny se některé děti dostávají do státem zřízených výchovných 

ústavů. Společným znakem takových dětí je, ţe se odlišují od norem chování většinové 

společnosti a z nějakých důvodů nedokáţou přijmout vhodné modely chování. 

Faltýsková (2004, s. 127) říká, ţe ,,problémovým jedincem se stává ten, kdo reaguje 

v daném prostředí odlišně neţ je běţně zvykem či normou a není přijímán, jaký je, ale 

jaký by měl být.“ V období dospívání nelze jednoznačně určit, zda odchylka od normy 

chování je způsobena vlivem prostředí nebo jedná-li se o poruchu s biologickým 

pozadím. Podle Matouška a Kroftové (1998, s. 31) ,,nepřátelské chování dítěte můţe být 

projevem vrozené dispozice, můţe být reakcí na velmi nepříznivé podmínky, v nichţ 

člověk vyrůstal a můţe být reakcí na nepříznivé prostředí, v němţ se člověk právě 

nachází.“ Dále uvádějí (Matoušek, Kroftová, 1998, s. 83), ţe ,,v odborné veřejnosti 

zabývající se rizikovou mládeţí populární představa inspirovaná dílem psychoanalytika 

Erika Eriksona je, ţe dospívající si svou osobní identitu musí během dospívání vytvořit 

v průběhu dramatických střetů s rodiči, případně s jinými představiteli světa dospělých.“ 

V literatuře se můţeme setkat s termínem ohroţená mládeţ, coţ jsou dospívající, kteří 

jsou náchylnější k sociálně-patologickým jevům z důvodů mnoha vlivů vývojových  

a vlivem prostředí, které zasáhnou psychickou stránku jedince.  

Vývoj jedince v dětství a v dospívání je ovlivněn mnoha faktory, např. prostředím, 

dědičnými dispozicemi. Podle Jůvy (1995, s. 20) se vlivy jednotlivých faktorů prolínají 

a tím vznikají neopakovatelné rysy osobnosti promítající se do její sféry intelektuální, 

citové i volní a projevující se v jejím přístupu ke skutečnosti, v jejích potřebách  

a zájmech a jejím sociálním chováním. Také Čačka (1994, s. 13) upozorňuje na 

komplexnost působení všech faktorů na rozvoj jedince. Uvádí, ţe ,,na procesu střetání 

´já´ a ´světa´ se spolupodílí i genotyp, tj. vlivy jak zděděné (genetické informace),  

i fenotyp, tj. činitelé konstituční (stabilní fyzikální a chemické faktory) a další variabilní 

vlivy sociálního prostředí včetně výuky a výchovy“. 
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1.2  Význam a vliv rodiny 

Určitě nikdo nezpochybní důleţitost rodiny jako primární sociální skupiny, její klíčové 

role při výchově dítěte a jako základního článku širší společnosti. Rodina je nejstarší 

společenská instituce. Plní socializační, ekonomické, reprodukční a další funkce. 

Vytváří určité emocionální klima, formuje interpersonální vztahy, hodnoty a postoje, 

základy etiky a ţivotního stylu. Z hlediska sociologického je formou začlenění jedince 

do sociální struktury. Rodina je sociální skupinou nebo společenstvím ţijícím ve 

vlastním prostoru – domově, uspokojující potřeby, poskytující péči a základní jistoty 

dětem. Rodina spolu se školou plní významné výchovné funkce, které lze chápat jako 

komplementární (Průcha, Walterová, Mareš, 2013, s. 248). Jak jiţ bylo v minulosti 

řečeno, rodina je základ státu. Matoušek a Kroftová (1998, s. 42) uvádějí, ţe ,,kvalita 

vazby mezi dítětem a matkou, později mezi dítětem a otcem a dítětem a dalšími členy 

rodiny je klíčovým činitelem osobnostního vývoje“. Podle Pávkové (2008, s. 15) 

,,rodiče slouţí svým dětem jako vzory, buď pozitivní či negativní. Rodiny, které neplní 

dobře svoji výchovnou funkci, se velmi často vyznačují nezájmem o to, jak dítě tráví 

svůj volný čas.“ Jiţ několikrát byla vyzdvihnuta důleţitá funkce rodiny, ale naskýtají se 

otázky. Jak tedy má dobrá rodina vypadat? Jak se stát dobrým rodičem? Otázky pro 

hlubší studium a sledování nových trendů a výzkumů o problematice rodičovství  

a výchovy s ohlédnutím do historie. Jistě je důleţitý rodičovský dohled a přehled o tom, 

co dítě dělá ve volném čase, s jakými kamarády se stýká, kde se zdrţuje a podobně. 

Důleţitý je stav rodiny a aktivní přístup jednotlivých jejích členů. Podstatné je 

i společné sdílení kulturních záţitků, společné aktivity ve volném čase, kladný příklad 

rodičů a řád ve většině rodinných činností. Děti se učí nápodobou a přejímají vzory 

chování od svých rodičů a tak si do dospělosti odnášejí i návyky a zlozvyky (například 

aktivní přístup ke sportu apod., byly-li k němu nenásilně v dětství vedeny). Téměř 

typické bývá pro děti umístěné ve výchovném ústavu zanedbané dětství. Jsou viditelné 

následky na dětech, kterým se rodiče dítěti dostatečně nevěnovali, netrávili společně 

volný čas. Takovému dítěti chybí i ty nejzákladnější jistoty, řád, ţivotní rytmy a jasné 

rozlišení toho, co je správné a co ne. Nemusí to však být pravidlem. Některé děti 

umístěné ve výchovném ústavu mohly proţít útlé dětství s přiměřenou péčí ze strany 

rodičů.  
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1.3  Vliv sociálního prostředí a vrstevnické skupiny na dítě 

Kromě dědičnosti má velikou sílu i vliv prostředí, do kterého se jedinec narodí, a které 

ho výrazně formuje buď relativně negativně nebo pozitivně. Kaţdá osobnost je 

ovlivněna neopakovatelnou a jedinečnou kombinací vlivů prostředí, které ji formují. Ve 

výchově je podstatné přímé bezprostřední působení, nelze však opomenout vliv 

prostředí, ve kterém působí na vývoj jedince. Pávková (2008, s. 33) nazývá výchovou 

,,záměrné a cílevědomé působení na člověka, nejčastěji na dítě“. Podle Jůvy (1995, s. 6 

a s. 21) je výchova ,,záměrným působením na rozvoj osobnosti. Výchova můţe být 

intencionální – přímá, kdy rodič, pedagog či jiná osoba bezprostředně působí na jedince. 

Dále funkcionální – nepřímá, kdy je rozvoj osobnosti ovlivňován prostředím“. 

Pávková (2008, s. 34) říká, ţe ,,člověk není pouhým pasivním produktem vlivu 

dědičnosti, prostředí a výchovy. Má moţnost svojí individuální aktivitou vývoj 

usměrňovat a korigovat, rozvíjet pozitivní předpoklady a vlivy a potlačovat neţádoucí“. 

V souvislosti s vlivem sociálního prostředí a výchovy je třeba si uvědomit, ţe správnou 

motivací, uspokojováním potřeb a rozvíjením zájmů můţeme hovořit i o sebevýchově. 

Úspěšná sebevýchova je podmíněna motivací, potřebami a zájmy.  

Ve vývojovém období adolescence se u jedince stávají vrstevnické skupiny 

,,nezastupitelným a unikátním výchovným činitelem,“ jak říká Pávková (2008, s. 34). 

Matoušek a Kroftová (1998, s. 83) soudí, ţe ,,vrstevnické skupiny se na prahu 

dospělosti stávají nejvýznamnější referenční skupinou zastiňující svým vlivem všechny 

ostatní skupiny, včetně původní rodiny“. Vrstevnické skupiny vznikají uvnitř institucí 

nebo zcela spontánně. Pávková (2008, s. 34) říká, ţe ,,vrstevnické skupiny jsou často 

nositeli určité zvláštní subkultury nebo dokonce kontrakultury. Příslušnost k takovéto 

skupině můţe rozhodujícím způsobem určovat náplň volného času jedince. Některé 

skupiny představují rizikové prostředí spojené s řadou jevů sociální patologie, jako 

extremistické skupiny, delikventní a drogová subkultura, některé sekty apod. Obecně je 

členství ve vrstevnické skupině důleţitým faktorem zdravého vývoje jedince“. Podle 

Matouška a Kroftové (1998, s. 85) je vrstevnická skupina důleţitější pro rizikovou 

mládeţ z dysfunkčních rodin neţ pro mladé lidi vyrůstající v rodinách, které dětem 

poskytují přiměřenou míru podpory. 
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1.4  Školní prostředí, výchova mimo vyučování  

Významnou roli ve vývoji dítěte (kromě rodiny) hrají i předškolní zařízení, kde dochází 

k socializaci dítěte. Na předškolní zařízení navazuje základní škola a instituce pro 

výchovu mimo vyučování, jako jsou domy dětí a mládeţe, lidové školy umění, 

sportovní oddíly. Škola je neodmyslitelnou součástí ţivota dětí a mládeţe. Helus (2004, 

s. 73) upozorňuje, ţe tato tendence má „dva problematické protipóly“. První se týká 

školsky úspěšných ţáků, u nichţ „můţe docházet k vývoji mentality, která je přespříliš 

určována specifickými znaky fungování školy“. Tito ţáci mají vynikající školní 

výsledky, svoje znalosti však nedokáţí uplatnit v praktickém ţivotě. Druhý protipól jsou 

děti, které mají ve škole potíţe a v důsledku toho proţívají školu jako setrvalý stres, 

hrozbu poníţení a trestů, zpochybňování sebevědomí. „Snaha kompenzovat neúspěchy 

ve škole můţe vést dítě nebo dospívajícího do vlivu party, kde se mu dostává uznání.“  

K výchově mimo vyučování byly při základních školách zřízeny školní druţiny a domy 

dětí a mládeţe (dříve dům pionýrů). V současnosti se rozšířila nabídka zařízení pro 

volný čas, přibyly školní kluby, jazykové školy, různá občanská sdruţení, nízkoprahová 

zařízení, neziskové organizace atd. V neposlední řadě sem do určité míry lze zařadit  

i školská zařízení pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy, která se však 

vyznačují jistými specifiky. Výchova mimo vyučování je tedy institucionálně zajištěná 

a uskutečňuje se převáţně ve volném čase. Podle Pávkové (2008, s. 39) „plní tato oblast 

výchovy funkci výchovně – vzdělávací, preventivní, zdravotní i sociální“. Pávková 

(2008, s. 37) upozorňuje, ţe výchova mimo vyučování „poskytuje příleţitost vést 

jedince k racionálnímu vyuţívání volného času, formovat hodnotné zájmy, uspokojovat 

a kultivovat významné lidské potřeby, rozvíjet specifické schopnosti a upevňovat 

ţádoucí morální vlastnosti“. Dále poukazuje na nutnost zájmových zařízení poskytující 

dětem a mládeţi široké spektrum volnočasových aktivit, které jsou zaloţené na 

dobrovolné účasti. Některá zařízení umoţňují zapojení rodičů do volnočasových aktivit 

a to výrazně prospívá k prohlubování vztahu mezi dětmi a rodiči. Vhodně vybraná 

činnost pro děti ve volném čase, která je pod dohledem školeného vedoucího, přispívá 

k prevenci společensky nevhodných forem chování.  

 



19 
 

Pávková (2008, s. 50-51) zdůrazňuje tři dimenze výchovy mimo vyučování:  

- program - jaká zájmová činnost je prováděna,  

- vztahy - s kým činnost provádíme, 

- prostředí - kde činnost probíhá.  

Dále se zmiňuje o obsahu výchovy mimo vyučování, které je tvořeno odpočinkovými 

činnostmi, rekreačními činnostmi, zájmovou činností, veřejně prospěšnými činnostmi  

a přípravou na vyučování.   

1.5  Poruchy chování a abnormální vývoj dítěte  

Poruchou chování se u dětí označuje řada výchovně neţádoucích projevů, které jsou 

často důsledkem narušení jejich sociální přizpůsobivosti. Většina těchto poruch nemá 

jednotnou příčinu, mnoho z nich vzniká na podkladě nevhodného výchovného 

působení, tzn., ţe se nejedná o projev duševního onemocnění. Při diagnostice a rozboru 

poruch chování je nutné vţdy postupovat individuálně, je nezbytné přihlédnout ke všem 

vlivům (ať jiţ prenatálním, perinatálním nebo postnatálním), které se na vývoji dítěte 

podílely. Mezi nejčastější poruchy chování dětí a mládeţe spojené s agresivitou patří 

např. ADHD. 

Dle Vágnerové (2001, s. 666) je termín ADHD „pouze popisný, označuje odchylné 

projevy bez ohledu na jejich příčinu. Syndrom ADHD se projevuje hyperaktivitou  

a poruchami pozornosti.“ Matoušek a Kroftová (1998, s. 27-28) uvádí, ţe k symptomům 

tohoto syndromu patří změny nálad, impulzivita chování, nápadná neobratnost, trvalý 

neklid a velké kolísání pozornosti. Tyto děti často trpí poruchami učení, častěji mají 

neurotické poruchy a poruchy chování, sebehodnocení na nízké úrovni. Syndrom 

hyperaktivity je spojován s takovými znaky chování adolescenta, jako jsou impulzivita, 

agresivita a záchvaty vzteku. Podle Přinosilové (2007, s. 168) „tato oblast často souvisí 

s problematikou specifických poruch učení“. Vágnerová (2001, s. 677) uvádí, ţe  

„u dospívajících s hyperaktivní poruchou je zvýšené riziko asociálního chování“.  

Dětí umístěné ve výchovných ústavech jsou mnohdy mentálně retardované,  

a proto je nutný individuální přístup pedagogů. Krejčířová (2001, s. 400) definuje: 

„Mentální retardace je závaţná porucha inteligence, která je podmíněna vnitřními 
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 – biologickými faktory a je trvalého charakteru, vnějšími vlivy můţe být ovlivněna 

pouze v rámci biologicky daných limitů. Jde o postiţení vývoje rozumových schopností, 

které je vrozené nebo časně získané, a které podmiňuje i významné omezení 

adaptivního fungování postiţeného dítěte či dospělého v jeho sociálním prostředí“. 

Bazalová (2006, s. 269) definuje poruchu takto: „Mentální retardace je vývojová 

porucha integrace psychických funkcí postihující jedince ve všech sloţkách jeho 

osobnosti.“ Podle ní jsou za mentálně postiţené povaţovány děti, u nichţ dochází 

k zaostávání vývoje rozumových schopností, k odlišnému vývoji některých psychických 

vlastností a k poruchám v adaptačním chování. Dále upozorňuje, ţe rozumové 

schopnosti mohou být sníţeny i vlivem podnětové a citové deprivace. „Edukací osob 

s mentálním či jiným duševním postiţením a zkoumáním výchovných a vzdělávacích 

vlivů na tyto osoby se zabývá speciálně pedagogická disciplína - psychopedie.“  

Podle 10. revize mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10) je mentální retardace 

dělena: 

F 70 – lehká mentální retardace (IQ 50-69), 

F 71 – středně těţká mentální retardace (IQ 35-49), 

F 72 – těţká mentální retardace (IQ 20-34), 

F 73 – hluboká mentální retardace (IQ pod 20).  

Mentální retardaci můţeme označit také jako sníţené rozumové schopnosti. Podle 

období vzniku postiţení rozeznáváme vrozenou nebo do dvou let ţivota získanou 

zaostalost psychického vývoje (oligofrenie) a úpadek nastupující po 2. roce ţivota 

(demence). Podle Matouška a Kroftové (1998, s. 32) „rozumové schopnosti měřené 

inteligenčními testy jsou prokazatelně více determinovány dědičností neţ učením“. 

Rozumové schopnosti mají vliv na utváření takových sociálních dovedností, jako jsou 

smysl pro morální hodnoty, empatie, schopnost řešit konflikty, schopnost odloţit 

uspokojení. 

V případech, kde je u dítěte zpomalen rozvoj sociálních dovedností, opoţděný vývoj 

řeči a porozumění mluvenému slovu, můţe být diagnostikována lehká mentální 

retardace. Zvolský (1997, s. 157) uvádí, ţe „lehká mentální retardace vzniká většinou 
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v důsledku zděděné inteligence a vlivů rodinného prostředí“. „U rodičů, kteří mají sami 

nízké intelektové vybavení, bývají potomci postiţeni dvojnásobně – jednak dědičností, 

jednak nepodnětnou výchovou.“ Vhodnou péčí v sociálně nenáročném prostředí se 

můţe takový jedinec zcela bez problémů rozvíjet, vykonávat jednoduchá zaměstnání. 

Poruchy chování u dětí mají mnoho příčin. Některé jsou méně závaţné a dají se 

včasným a vhodným výchovným působením odstranit či minimalizovat. Mohou to být 

vztahové problémy v rodině v období puberty, dysfunkce či ADHD. Tam, kde se jedná 

o mentální retardaci, bývá situace sloţitá. Krejčířová (2001, s. 407) uvádí, ţe „ve vývoji 

dětí s mentální retardací se od časného věku často připojují k opoţďování kognitivního 

vývoje různé přidruţené poruchy chování“. Podle Zvolského (1996, s. 171) „jsou 

poruchy chování trvalé a dlouhodobé, opakující se disociální agresivní a vzdorovité 

projevy. Často bývají spojené s nepříznivým psychosociálním prostředím, 

neuspokojivými vztahy v rodině, školním selháním. Příkladem je tyranizování slabších, 

krutost, trápení zvířat, opakované záškoláctví, lţi, krádeţe, výbuchy zlosti, trvalá silná 

neposlušnost“. Bartoňová a Vítková (2006, s. 30) říkají, ţe „jedinci s poruchami 

chování nerespektují některé normy společenského chování, jsou nepřizpůsobiví, 

impulzivní a snadno unavitelní“. Vágnerová (1999) vymezuje poruchy chování jako 

„odchylku v oblasti socializace, kdy jedinec není schopen respektovat normy chování 

na úrovni odpovídající jeho věku, event. na úrovni svých rozumových schopností“. 

Typickými projevy poruch chování je nerespektování sociálních norem platných v dané 

společnosti, neschopnost udrţování adekvátních sociálních vztahů, agresivita. 

Vágnerová (1999) upozorňuje, ţe ze speciálně pedagogického hlediska obecně se 

pásmo lehké mentální retardace udává jako hranice odpovědnosti za dodrţování 

sociálních norem. To znamená, ţe dítě s lehkou mentální retardací je zodpovědné za své 

chování a respektování norem. Hlavní roli, v případech poruch chování, hrají rodinné 

vztahy, citový chlad a nezájem rodičů. Následkem je hledání vřelejších vazeb a uznání 

mimo domov, například v partě vrstevníků. Takový jedinec trpí psychickou deprivací. 

Vágnerová (2001, s. 709) uvádí definici: „Psychická deprivace je stav, kdy člověk 

dlouhodobě nemá dostatečnou příleţitost k uspokojení některé ze svých základních 

psychických potřeb – nejčastěji potřeby stabilního vřelého citového vztahu a potřeby 

stimulace.“ Psychická deprivace se dá spojit i s nízkým sebevědomím a rizikem 
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zneuţívání drog a alkoholu. Úzce spjaty s poruchami chování a emocí jsou i poruchy 

učení, které jsou poruchami jednoho nebo více psychických procesů. Forma vzdělání, 

hodnocení ţáka je posuzována podle závaţnosti specifických poruch a následně se volí 

účinný reedukační postup.  

Nelze opomenout poruchy osobnosti, se kterými je moţno se setkat u dětí ve 

výchovných ústavech. Zvolský (1997, s. 138) uvádí, ţe jde „o chorobný stav, který se 

projevuje nepříznivými nebo nadměrně zvýrazněnými povahovými vlastnostmi 

v oblasti emocí a nálad, pudů, temperamentu, vůle a charakteru, a podivínským, 

neadaptivním aţ hrubě rušivým chováním, kterým trpí sám jedinec nebo jeho okolí, 

případně oba.“ Poruchy osobnosti vznikají v dětství a přes výchovné úsilí přetrvávají 

v různých podobách po celý ţivot, například forma agresivity a výbušnosti, emoční 

nestálost, sebevraţedné sklony či sebepoškozování. 

 

2.  VOLNÝ ČAS 

2.1  Vymezení pojmu 

Obecně se dá říci, ţe z historického hlediska volný čas je dobou, kdy prostý člověk 

nemusel pracovat a mohl odpočívat, a to převáţně krátkou chvíli mezi dalšími 

činnostmi souvisejícími s jeho prací. Šlo především o získání prostředků pro přeţití 

a uspokojení základních ţivotních potřeb. Z pohledu současného člověka se vlastně 

o volný čas nejednalo. Je všeobecně známo, ţe práce dětí byla samozřejmostí  

a s rozvojem techniky a nutností umět ovládat nové stroje bylo zapotřebí vzdělávání  

a výchovy. Potřeba vzdělání pro zefektivnění výroby byla jednou z příčin zrušení dětské 

práce a uzákonění povinné školní docházky. Chápání volného času tak, jak jej vnímáme 

dnes, se objevilo v období na přelomu 19. a 20. století, kdy se volný čas stal významnou 

součástí ţivota moderního člověka, ukazatelem ţivotní úrovně a ţivotního stylu. Jak 

uvádí Vaţanský (1992, s. 5): ,,Volný čas není světem sám pro sebe, který naslouchá 

výhradně vlastním zákonům. Naopak je důsledkem a současně částí průmyslově 

společenského systému, organizace člověka a moderní civilizace.“ To, v jakém 

sociálním prostředí dítě vyrůstá, ovlivňuje jeho názor na vnímání okolního světa a téţ 
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na vyuţívání volného času. První zkušenost má v rodině a přijímá její modely chování. 

Rodiče dítěte se tak stávají vzory pozitivními nebo negativními. V rodinách, kde rodiče 

neplní kvalitně svoji výchovnou funkci a nezajímají se o to, jak dítě tráví svůj volný čas, 

jsou vytvářeny podmínky pro to, aby bylo dítě řazeno do rizikové skupiny. Dítě, které 

není dostatečně kvalitně vedeno ve volném čase, se můţe dostat do vlivu neţádoucí 

vrstevnické skupiny, z nudy můţe experimentovat s drogami, dopouštět se šikany  

a chovat se asociálně.  

Většina laiků si volný čas představuje různě, převáţně však podle toho, co dělají po 

práci. Někdo aktivně sportuje, jiný odpočívá u televize a další nedokáţe rozlišit, zda je 

nákup potravin či příprava jídla volnočasová aktivita. Pro správné pochopení volného 

času je nutné jej umět vymezit a definovat ho. Hofbauer (2004, s. 13) uvádí, ţe ,,volný 

čas je doba, kdy člověk vykonává činnosti, do nichţ vstupuje s očekáváními, účastní se 

jich na základě svého svobodného rozhodnutí, a které mu přinášejí příjemné záţitky  

a uspokojení“. Obdobně definují pojem volného času také Pávková a kolektiv (Portál 

2008, s. 13), kteří uvádějí, ţe ,,volný čas je moţno chápat jako opak doby nutné práce  

a povinností a doby nutné k reprodukci sil. Je to doba, kdy si své činnosti můţeme 

svobodně vybrat, děláme je dobrovolně a rádi, přinášejí nám pocit uspokojení  

a uvolnění“. 

Dle Slepičkové (2005, s. 14) lze hovořit o volném čase pouze za předpokladu, ţe jsou 

současně splněny čtyři podmínky:  

- v danou chvíli jedinec nemá vůči ničemu a nikomu ţádné povinnosti,  

- prováděná činnost je výsledkem svobodného výběru,  

- činnosti přinášejí uspokojení,  

- v dané kultuře je prováděná činnost povaţována za činnost ve volném čase.  

Podle Pávkové (2008, s. 13) ,,se pod pojem volný čas běţně zahrnují odpočinek, 

rekreace, zábava, zájmové činnosti, zájmové vzdělávání, dobrovolná společensky 

prospěšná činnost i časové ztráty s těmito činnostmi spojené. Z hlediska dětí a mládeţe 

do volného času nepatří vyučování a činnosti s ním související, sebeobsluha, základní 

péče o zevnějšek a osobní věci, povinnosti spojené s provozem rodiny, domácnosti, 

výchovného zařízení i další uloţené vzdělávání a další časové ztráty. Součástí volného 
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času nejsou ani činnosti zabezpečující biologickou existenci člověka (jídlo, spánek, 

hygiena, zdravotní péče). Ale i z těchto činností si někdy lidé vytvoří svého koníčka, 

coţ je zřejmé například ve vztahu k přípravě i konzumaci jídla“. 

Z uvedených definic vyplývá, ţe volným časem je doba, kdy neplníme povinnosti, ale 

na základě vlastního rozhodnutí si děláme to, co uznáme v danou chvíli za vhodné pro 

vlastní potěšení.  

2.2  Struktura a funkce volného času 

Současná pedagogika se nezaměřuje pouze na dobu, kdy se dítě vzdělává, ale nahlíţí na 

problematiku vzdělání a výchovy globálně. Při studiu problematiky volného času se 

setkáme s širším dělením volného času pro lepší pochopení a orientaci v problematice. 

Příkladem je vymezení struktury volného času podle vykonávaných činností tak, jak je 

definuje Slepičková (Karolinum, 2005, s. 15):  

- aktivity manuální – zahrádkaření, kutilství, ruční práce aj., 

- aktivity fyzické – procházky, turistika, sport aj.,  

- aktivity kulturně uměleckého typu pasivního přijímání – četba, návštěvy divadel, kin, 

poslech rádia, aj.,  

- aktivity kulturně uměleckého typu tvořivého a interpretačního – hudba, zpěv, 

herecká činnost, fotografování aj.,  

- aktivity kulturně racionální – dobrovolné vzdělávání, sledování masmédií, luštění 

kříţovek aj.,  

- aktivity společensko – formální – výkon veřejných funkcí, schůze, práce ve 

společenských a politických organizacích,  

- aktivity společensko – neformální – rodinné či jiné návštěvy, posezení  

v kavárně,  

- hry, podívaná, sběratelství – sportovní diváctví, společenské hry,  

- pasivní odpočinek – sedění, polehávání, spánek, kouření aj. 

Ve výčtu jsou zahrnuty veškeré moţné aktivity, kterými je moţné se zabývat. Výběr 

volnočasových aktivit je vţdy ovlivněn prostředím, ve kterém jedinec vyrůstal. To 

znamená, jaké mu byly nabízeny moţnosti, dále jaké bylo rodinné zázemí a směřování 



25 
 

výchovy. Mezi další důleţité faktory patří vzdělání a věk jedince. Je zřejmé, ţe mladý 

člověk preferuje jiný okruh zájmů ve volných chvílích neţ starý člověk.  

Posouzením definic volného času lze vyvodit, ţe provozované volnočasové aktivity 

mají velký výchovný význam a určitý vymezený cíl. Hájek (Portál 2008, s. 151) 

rozděluje volný čas podle jeho převaţující funkce do několika základních kategorií: 

Výchovně vzdělávací funkce 

- spočívá v záměrném cíleném působení na vychovávaného jedince s vymezením 

reálných cílů ve vybrané činnosti pomocí vhodných pedagogických prostředků. 

Prostřednictvím zájmových činností lze děti motivovat k získávání nových dovedností  

a vědomostí. Technické obory (modelářství nebo krouţky výpočetní techniky) přispívají 

k rozvoji logického myšlení. Umělecké obory, krouţky keramiky a výtvarné výchovy 

přispívají k projevu kreativity. Přírodovědecké zaměření dává moţnost širšího poznání 

světa. Sport umoţňuje fyzický rozvoj se sociálními vazbami ve skupině. Provozovaná 

činnost by měla být volena na základě dobrovolnosti, podle zaměření jedince a řízena 

odborným vedením, aby se docílilo co nejlepších výsledků v dané činnosti. Pro rozvoj 

všech sloţek osobnosti (po stránce fyzické, psychické a sociální), je potřeba umět 

nabídnout dítěti širokou paletu moţností zájmových činností ve volném čase.  

Zdravotní funkce 

Jedná se především o podporu zdravého fyzického rozvoje v mimoškolní době ve 

sportovních klubech nebo v individuálních činnostech pro získání nových dovedností  

a návyků zdravého ţivotního stylu v oblasti stravování, hygieny a bezpečnosti. Kromě 

fyzického rozvoje při sportu se osobnost rozvíjí i v sociální oblasti. 

Sociální funkce 

Podstatné pro zdravý vývoj jedince je poznávat nové skupiny dětí při různých 

volnočasových aktivitách. Příkladem jsou dovednostní soutěţe, sportovní hry aj., kdy se 

jedinec srovnává s ostatními. Dochází tak k částečné socializaci dítěte, k navazování 

nových kontaktů a to i s dětmi z odlišných sociálních vrstev.  
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Preventivní funkce 

Slouţí hlavně k minimalizaci výskytu negativních sociálně patologických jevů u dítěte 

a následně ve společnosti. Je důleţité správně motivovat děti k vyplnění volného času 

v aktivní formě a podporovat jejich rozvoji cíleně. V prevenci vynaloţené úsilí se 

společnosti vyplatí, protoţe prevence proti kriminalitě, šikaně, drogové závislosti  

a jiným deliktům je v sekundární a v terciární fázi prevence náročnější a nákladnější. Je 

rozumnější věnovat se mládeţi a předcházet problémům, neţ je později s obtíţemi řešit. 

České oficiální dokumenty za funkce volného času pokládají relaxaci, regeneraci, 

kompenzaci, sociální prevenci a výchovu. Hofbauer (Portál, 2004, s. 15) se zmiňuje  

o hlavních funkcích volného času, kterými jsou odpočinek, regenerace pracovní síly, 

zábava (regenerace duševních sil), rozvoj osobnosti (spoluúčast na vytváření kultury). 

 

2.3  Aktivity dětí a mládeţe 

Jak uvádí Čihák (2002, s. 5) rodina má vzhledem k osvojení si aktivit ve volném čase 

dominantní postavení, jelikoţ ovlivňuje dítě nejen tím, jak na něho výchovně působí, 

ale i svým kaţdodenním ţivotem. 

Volný čas z hlediska jeho vyuţívání dělíme na aktivní a pasivní. (Čihák 2002 s. 6)  

Aktivní trávení volného času 

- Fyzická aktivita realizovaná organizovanou tělovýchovnou a sportovní činností    

a neorganizovanou tělovýchovou a sportem.  

- Zájmová činnost s účastí na práci ve výtvarných, přírodovědeckých, technických, 

hudebních krouţcích.  

- Poznávací činnost je fyzická aktivita spojená s tematickým vzděláváním, například 

turistika na naučných přírodovědných stezkách nebo vlastivědné poznávání historie  

s turistikou, pěstitelské práce na zahradě apod. 

- Zábava kompenzující duševní napětí a přispívající k rozvoji osobnosti.  
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Aktivní odpočinek je základním prvkem zdravého ţivotního stylu a zároveň  

i prostředkem prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeţe. Osvojení si 

potřeby aktivního trávení volného času je dáno tím, jak je k aktivní formě odpočinku 

přistupováno v rodině, ve škole i v dalších subjektech realizujících volnočasové aktivity 

dětí. Sportovní nebo jiné zájmové volnočasové aktivity nabízejí organizace, jako jsou 

tělovýchovné spolky, školní druţiny, školní kluby, střediska pro volný čas, Domy dětí  

a mládeţe, Stanice zájmových činností, sportovní kluby, kulturní organizace apod. 

(Čihák 2002, s. 5) 

Čihák (2002, s. 11) uvádí, ţe volný čas mohou děti a mládeţ trávit mimo rodinu a školu 

individuálně, v neformální skupině vrstevníků nebo v institucích s volnočasovou náplní. 

Mezi tyto patří občanská sdruţení dětí a mládeţe, občanská sdruţení, nevládní 

organizace pracující s dětmi a mládeţí.  

Pasivní trávení volného času  

V současné době mládeţ výrazně inklinuje k pasivnímu trávení volného času, 

především u počítače bez potřeby aktivního přičinění. V důsledku toho dochází  

k výskytu společensky neţádoucích jevů, jakými jsou závislosti na výpočetní technice – 

netolismus. 

Do skupiny dětí a mládeţe se zvýšeným rizikem výskytu společensky neţádoucích jevů 

patří chroničtí sledovači televize, filmů a počítačových her, mládeţ toulající se z nudy 

po ulicích a restauračních zařízeních, mládeţ vyhledávající dramatické, dobrodruţné  

a nebezpečné aktivity pomocí násilí, kriminality, drog, alkoholu apod. V poslední době 

se stále více diskutuje o vlivu filmů, televize a počítačových her na psychiku dítěte, 

jejichţ sledování mladé generaci poškozuje zdraví. Ţivotní styl zaloţený na trávení 

volného času v partách, v návštěvách hospod, restaurací, heren, diskoték a v nicnedělání 

podporuje páchání trestné činnosti, první kontakt s drogou i vznik sociálně 

patologických jevů. (Čihák 2002, s. 11, 12) 
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3.  SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY 

3.1  Sociálně patologické jevy obecně 

Za sociálně patologické jevy jsou označovány ty sociální jevy, které pro svou škodlivost 

ohroţují společnost, její uspořádání, stabilitu a řád jako celek i její jednotlivé členy 

- občany. (Jilčík, 1999, s. 5) 

Určitá část sociálně patologických jevů je proto definována v právním řádu a jejich 

překročení podléhá trestnímu postihu. Deviantní chování je porušením společenské 

normy, ale nemusí ještě vznikat trestní odpovědnost. Určité odchylky jsou společností 

akceptovány, popřípadě tolerovány, jako jsou například hnutí anarchistů, skinheads, 

náboţenské sociální skupiny. (Jilčík, 1999, s. 6). 

Sociální patologie je shrnující pojem pro nezdravé, nenormální, obecně neţádoucí 

společenské jevy, tzn. společnosti nebezpečné, negativně sankcionované formy 

deviantního chování, ale hlavně označení pro studium příčin, jejich vzniku a existence. 

Do sociologie tento pojem zavedl filosof a sociolog Herbert Spencer, který hledal 

paralelu mezi patologií (chorobou) sociální a patologií (chorobou) biologickou, mezi 

biologickým organismem a společenským organismem, jejich strukturami a funkcemi. 

Spencerovský biologismus je hlavní příčinou pozdějšího zamítání pojmu sociální 

patologie a jeho nahrazování pojmem sociální deviace. (Mülpachr 2008 s. 55).  

Podle Mühlpachra (2008, s. 132) „sociálně patologické jevy velmi úzce souvisejí se 

stavem společnosti, jsou jeho trvalou součástí, citlivě reagují na společenské změny, 

problémy a způsoby jejich řešení a současně z jejich popisu a hodnocení lze usuzovat na 

kvalitu společnosti, jejích regulativů i na další moţný vývoj“. Dále upozorňuje, ţe 

problematika sociálně patologických jevů u mládeţe se v posledních letech dynamicky 

vyvíjí, vznikají některé nové a jiné, které dříve nebyly společenským problémem, se 

problémem stávají a nečekaně se rozmáhají.  
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3.2  Sociálně patologické jevy u dětí 

V běţném ţivotě máme spíše tendenci přemýšlet o dětech v jiných souvislostech, neţ 

jsou sociálně patologické jevy. Dítě jako zázrak a dar obohacující ţivot. Pohledem 

z jiné strany se dostáváme k realitě, která můţe být i nepříjemná. Ze všech moţných 

stran se na nás valí informace o nárůstu šikany ve školách, dokonce i v mateřských. 

Snahou pedagogů a vychovatelů je potírat šikanu cíleně na základě odborných 

poznatků. A hlavně se zaměřit na prevenci.  Z toho vyplývá, ţe u dětí z výchovných 

ústavů bude výskyt takového chování častější. Podle Čecha (2004, s. 117) „šikanu 

můţeme definovat jako násilně poniţující chování jednotlivce nebo skupiny vůči 

slabšímu jedinci, který se nemůţe této situaci vyhnout a není schopen se jí účinně 

bránit. Jde o závaţnou agresivní poruchu chování, při které dochází k porušování 

sociálních norem spojené s násilným omezováním základních lidských práv. Toto 

agresivní jednání můţeme vysvětlit jako prostředek k uspokojení potřeby, v jejíţ cestě 

stojí nějaké překáţky, např. sebeprosazení, získání něčeho ţádoucího“. Šikana je 

samoúčelné agresivní chování, které se můţe objevit prakticky kdekoliv (v rodině, ve 

škole i jinde), a proto ji nelze podceňovat. 

Záškoláctví také patří mezi sociálně patologické jevy, protoţe na něj můţe navazovat 

další asociální chování (vandalismus, drogové experimenty). Čech uvádí, ţe 

„záškoláctví je nejčastěji řazeno do asociálních poruch chování. Příčiny záškoláctví 

nalézáme v prostředí školy, ve vlivu rodinného prostředí a trávení volného času“. (Čech 

2004, s. 115). 

Hovoříme-li o sociálně patologických jevech u dětí, nelze opomenout pojem delikvence 

mládeţe, kterou definují Průcha, Walterová, Mareš (2013, s. 46) „jako všechny typy 

jednání mládeţe, jenţ porušují sociální normy chráněné právními předpisy včetně 

přestupků.“ Podle Čecha (2004 s. 119) je za delikvenci dětí povaţováno „jednání osob 

mladších patnácti let, které spáchaly čin, jenţ by jinak byl povaţován za trestný nebo za 

přečin“. Kriminalitu mládeţe definuje jako „trestné jednání osob starších patnácti let, 

které však dosud nedosáhly hranice osmnácti let věku“. Čech dále uvádí, ţe příčinou 

bývá problémová rodina, často neúplná, kde dětem není věnován dostatek času, ty 

potom nedokáţí kvalitně vyuţívat volný čas, z nudy se začleňují do nevhodných part. 
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Mühlpachr (2008, s. 135) uvádí jako častou příčinu u dětí a mladistvých pachatelů 

trestné činnosti dysfunkční rodinu, nízké vzdělání a trestní anamnézu. Nelze 

nepřipomenout, ţe velkým problémem současnosti je zneuţívání drog u mládeţe. 

Příčiny problému zneuţívání drog můţeme hledat v dysfunkční rodině nebo v hledání 

sociální identity. Drogová problematika je celospolečenský problém, který je řešen 

převáţně cílenou prevencí na děti jiţ na prvním stupni základní školy. Sociálně 

patologických jevů, které se vyskytují u dětí a mládeţe, je celá řada, ale jsou i další jevy 

vyskytující se u dospělých. Například rasismus, náboţenský a politický extrémismus, 

xenofobie, různé závislosti (televize, hrací automaty, patologické nakupování  

a podobně). 

3.3  Volnočasové aktivity jako nástroj prevence sociálně patologických jevů 

Rodina má vzhledem k osvojení si aktivit ve volném čase dominantní postavení, jelikoţ 

ovlivňuje dítě nejen tím, jak na něho výchovně působí, ale i svým kaţdodenním 

ţivotem. (Čihák, 2002, s. 5). 

Volný čas dětí a mládeţe, pokud je tráven aktivně, hraje významnou roli při utváření 

osobnosti mladého člověka, jeho uplatnění ve společnosti, při jeho pozitivní socializaci, 

výchově ke zdravému ţivotnímu stylu a tím i k prevenci před nebezpečím sociální 

deviace. Pokud však společnost kvalitní trávení volného času dětí a mládeţe dostatečně 

nezajistí, můţe docházet k nárůstu negativních společenských jevů. Volnočasové 

aktivity, které jsou dobře strukturované, definované a organizované, pravděpodobnost 

vzniku sociálně patologických jevů zmenšují, avšak kaţdou volnočasovou aktivitu nelze 

povaţovat za prevenci. (Čihák, 2002, s. 44). 

Ve výchovných ústavech musí děti respektovat nastavený řád, a proto ve volném čase 

hrají klíčovou roli vychovatelé. Vychovatel neplní pouze úlohu dozoru, ale cíleně 

aktivně s dětmi ve volném čase pracuje. Chlapci umístění ve výchovném ústavu 

většinou nemají vnitřní motivaci k učení a jejich školní výsledky nebývají na vysoké 

úrovni. Mnoho dovedností a znalostí získávají při volnočasových aktivitách, kde jsou 

uplatňovány principy dramatické výchovy. Těţištěm mimoškolní činnosti jsou zájmové 

krouţky. Nejoblíbenějšími jsou sportovní míčové hry (fotbal, vybíjená), kde dochází 

k uvolnění napětí a energie, k týmové spolupráci. Motivací pro zapojení se v krouţku 
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bývá touha po vítězství a moţnost účasti na turnajích s jinými druţstvy. Poznávací 

vycházky s vychovatelem do města a okolí bývají při dobrém počasí i na kole. Kromě 

sportovních krouţků je nejoblíbenější hudební krouţek. Dětem je dána moţnost naučit 

se základům hry na různé hudební nástroje a individuální hudební projev. Je vyuţívána 

metoda muzikoterapie. Cílem je uvolnění, podpora adaptability, zlepšení komunikace. 

Podle Mullera (2005, s. 30) je ,,muzikoterapie expresivní terapie vymezitelná 

svébytným vyuţíváním melodie, harmonie, rytmu, zvukové barvy, dynamiky, tempa, 

druhu tlaku – čili základních prvků hudebního umění“. Nadaným dětem je umoţněna  

i výuka v lidové škole umění.  

3.4  Prevence sociálně patologických jevů 

Prevence znamená předcházení a zamezení vzniku neţádoucích patologických jevů 

nebo nemocí. V pedagogice se jedná o soubor opatření zaměřených na předcházení 

neţádoucího společenského chování, vzniku a rozvíjení recidivy. Aby byla prevence 

účinná, je nutné znát příčiny, které dávají vzniknout sociálně patologickým jevům. 

Účinná prevence vysvětluje problematiku, nabízí alternativy, ale v ţádném případě by 

neměla zastrašovat a přikazovat. Základním předpokladem je dlouhodobost  

a komplexnost prevence, která navazuje v připraveném opakovaném programu.  

Matoušek a Kroftová (1998, s. 261) upozorňují, ţe ,,dobrá prevence musí předcházet 

všem typům sociálního selhání – kriminalitě, šíření drog, předčasným těhotenstvím, 

nákazám HIV virem atp.“. Kraus (2009, s. 9) zdůrazňuje „nutnost dodrţování 

nezbytných zásad, má-li být profylaktická, preventivní činnosti efektivní“. Při 

preventivních činnostech by snaha všech státních i nestátních organizací, rodiny  

a společnosti měla být v souladu. Pro efektivitu prevence proti sociálně patologickým 

jevům je důleţitá její komplexnost, dlouhodobost a kontinuálnost. Nahodilé 

jednorázové akce bez návaznosti na další dlouhodobý program nejsou výrazně účinné. 

Široký pojem prevence lze rozdělit na tři základní skupiny. Na prevenci primární, 

sekundární a terciární. Jak uvádí Miovský (2007, s. 15) „primární prevencí v nejširším 

pojetí lze nazvat všechny aktivity a činy, které mají za cíl změnit názory, postoje  

a chování lidí tak, aby u nich nedošlo ke vzniku daného neţádoucího jevu (vzniku 

závislosti na návykových látkách, kriminálního chování, rasismu, atd.)“. Druhou 
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skupinou je sekundární prevence, kde, jak uvádí Miovský (2007, s. 17.) „cílem 

sekundární prevence je zmírnit následky uţívání návykových látek, případně zabránit 

škodám, které mohou vzniknout následkem braní drog. Sekundárně preventivní aktivity 

mají co nejvíce zabránit zdravotním, psychickým, sociálním i ekonomickým škodám“. 

Poslední, třetí skupinou prevence, je prevence terciární, která je směřována k takovým 

jedincům, kteří jiţ mají vytvořenou závislost na drogách nebo gamblerství. Se závislým 

jedincem je nutné navázat kontakt, zabránit prohlubování závislosti a recidivy a pomoci 

mu se znovu začlenit do společnosti resocializací. Miovský (2007, s. 19) soudí, ţe 

„hlavním cílem terciární prevence je zabránit relapsu a zároveň usnadnit návrat do 

normálního ţivota závislým.“  

 

4.  ÚSTAVNÍ VÝCHOVNÁ PÉČE 

4.1  Členění výchovných zařízení 

Výchovný ústav je školské zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, 

kde vykonává stát náhradní rodinnou péči institucionální formou podle Zákona  

č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školních 

zařízeních.
1
 O preventivně výchovné péči ve školských zařízeních tento zákon uvádí, ţe 

školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy jsou:  

Diagnostický ústav 

- je výchovné zařízení internátního typu vyšetřující komplexně z hlediska 

psychologického a pedagogického mládeţ s nařízenou ústavní výchovou nebo uloţenou 

ochrannou výchovou, ev. mládeţ, o jejímţ umístění do výchovného zařízení rozhodl 

soud či byl o ně poţádán zákonnými zástupci nezletilého okresní úřad. Po ukončení 

nezbytného komplexního vyšetření (nejdéle osm týdnů) jsou svěřenci umísťováni 

v zařízeních s dlouhodobějším pobytem (dětský domov, internátní speciální škola aj.). 

Po přechodnou dobu poskytuje péči mládeţi zadrţené na útěku zařízení ústavní a 

ochranné výchovy. 

                                                           
1
 Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školních zařízeních. 
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- přijímá děti s nařízeným předběţným opatřením, nařízenou ústavní výchovou nebo 

uloţenou ochrannou výchovou; děti s uloţenou ochrannou výchovou také na základě 

výsledků komplexního vyšetření, zdravotního stavu dětí a volné kapacity jednotlivých 

zařízení umísťuje do dětských domovů se školou nebo do výchovných ústavů.  

- na základě výsledků diagnostických, vzdělávacích, terapeutických, výchovných  

a sociálních činností, které jsou součástí komplexního vyšetření, zpracovává komplexní 

diagnostickou zprávu s návrhem specifických výchovných a vzdělávacích potřeb 

stanovených v zájmu rozvoje osobnosti (dále jen "program rozvoje osobnosti").  

- písemně sděluje příslušným orgánům sociálně-právní ochrany dětí na základě 

komplexní zprávy nebo na základě poznatků zařízení údaje o dětech vhodných  

k osvojení nebo ke svěření do pěstounské péče. 

Diagnostický ústav plní podle potřeb dítěte úkoly: 

a) diagnostické - spočívající ve vyšetření úrovně dítěte formou pedagogických  

a psychologických činností, 

b) vzdělávací - v jejich rámci se zjišťuje úroveň dosaţených znalostí a dovedností, 

stanovují a realizují se specifické vzdělávací potřeby v zájmu rozvoje osobnosti dítěte 

přiměřeně jeho věku, individuálním předpokladům a moţnostem, 

c) terapeutické - prostřednictvím pedagogických a psychologických činností směřují  

k nápravě poruch v sociálních vztazích a v chování dítěte, 

d) výchovné a sociální - vztahují se k osobnosti dítěte, k jeho rodinné situaci a nezbytné 

sociálně-právní ochraně dětí; podle potřeby zprostředkovává zdravotní vyšetření dítěte, 

e) organizační - souvisejí s umísťováním dětí do zařízení v územním obvodu 

diagnostického ústavu vymezeném ministerstvem, popřípadě i mimo územní obvod; 

spolupracuje s orgánem sociálně-právní ochrany dětí při přípravě jeho návrhu na 

nařízení předběţného opatření, které bude vykonáváno v diagnostickém ústavu nebo  

v jiném zařízení a při přípravě vyjádření pro soud ohledně určení zařízení pro výkon 

ústavní výchovy, do kterého má být dítě s nařízenou ústavní výchovou umístěno, 
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f) koordinační - směřuje k prohloubení a sjednocení odborných postupů ostatních 

zařízení v rámci územního obvodu diagnostického ústavu, k ověřování jejich účelnosti  

a ke sjednocení součinnosti s orgány státní správy a dalšími osobami, zabývajícími se 

péčí o děti. 

Dětský domov  

- je školské internátní zařízení pro výkon ústavní výchovy mládeţe. Zajišťuje 

výchovnou, hmotnou a sociální péči mládeţi s normálním duševním vývojem, která ze 

závaţných důvodů nemůţe být vychovávána ve vlastní rodině a nemůţe být osvojena 

nebo umístěna v jiné formě náhradní rodinné péče. Dětský domov pečuje o děti podle 

jejich individuálních potřeb. Ve vztahu k dětem plní zejména úkoly výchovné, 

vzdělávací a sociální. Účelem dětského domova je zajišťovat péči o děti s nařízenou 

ústavní výchovou, které nemají závaţné poruchy chování. Tyto děti se vzdělávají ve 

školách, které nejsou součástí dětského domova. 

Dětský domov se školou  

- účelem dětského domova se školou je zajišťovat péči o děti s nařízenou ústavní 

výchovou, mají-li závaţné poruchy chování, nebo pro svou přechodnou či trvalou 

duševní poruchu vyţadují výchovně léčebnou péči, můţe být i s uloţenou ochrannou 

výchovou. Do dětského domova se školou mohou být umísťovány děti zpravidla od  

6 let do ukončení povinné školní docházky. Pokud v průběhu povinné školní docházky 

pominuly důvody pro zařazení dítěte do školy zřízené při dětském domově, je dítě na 

základě ţádosti ředitele dětského domova se školou zařazeno do školy, která není 

součástí dětského domova se školou. 

Výchovný ústav 

- pečuje o děti starší 15 let se závaţnými poruchami chování, u nichţ byla nařízena 

ústavní výchova nebo uloţena ochranná výchova. Ve vztahu k dětem plní zejména 

úkoly výchovné, vzdělávací a sociální. Výchovné ústavy se zřizují odděleně pro děti  

s nařízenou ústavní výchovou, s uloţenou ochrannou výchovou, které jsou nezletilými 

matkami, a pro jejich děti nebo, které vyţadují výchovně léčebnou péči, popřípadě se ve 

výchovném ústavu pro tyto děti zřizují oddělené výchovné skupiny. 
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Do výchovných zařízení (dále jen zařízení) jsou umísťovány děti na základě soudem 

vydaného předběţného opatření, soudem nařízené ústavní výchovy a děti se soudem 

uloţenou ochrannou výchovou. Podle Zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní 

výchovy nebo ochranné výchovy ve školních zařízeních,
2
 zařízení poskytují umístěným 

osobám náhradní výchovnou péči v zájmu jejich zdravého vývoje, řádné výchovy  

a vzdělávání. Do zařízení jsou umísťovány děti ve věku od 3 do 18 let. Zařízení zajišťují 

nejen výchovu dítěte, ale i vzdělávání, a to interní nebo externí formou. Pro děti, které 

nemohou být pro závaţné poruchy chování zařazeny do běţné základní nebo střední 

školy, můţe být jako součást zařízení zřízena základní nebo střední škola. 

Podle zákona č. 109/2002 Sb.
3
 je výchovný ústav školské zařízení, které ve vztahu 

k dětem plní zejména úkoly výchovné, vzdělávací a sociální. Zařazují se sem děti se 

závaţnými poruchami chování. Věkové rozpětí dětí umístěných ve výchovném ústavu 

je od 15 do 18 let.  Výjimečně můţe být ústavní výchova prodlouţena aţ do 19 let. Do 

výchovného ústavu můţe být umístěno i dítě mladší 15 let, má-li uloţenu ochrannou 

výchovu a v jeho chování se projevují tak závaţné poruchy, ţe nemůţe být umístěno 

v dětském domově se školou. V případech zvláště závaţných poruch chování lze do 

výchovného ústavu umístit i dítě s nařízenou ústavní výchovou starší 12 let.   

Průšová (2009, s. 10) soudí, ţe „klienty v institucionální péči lze rámcově rozdělit do 

dvou kategorií. První jsou děti, které přicházejí hlavně ze sociálních důvodů, druhou 

skupinu pak tvoří klientela, u které se ve větší či menší míře objevují poruchy chování, 

asociální jednání, delikvence. Obě skupiny se samozřejmě prolínají, nelze je oddělit. Ze 

statistických údajů vyplývá, ţe v drtivé většině případů, a to i u delikventní mládeţe, má 

jednoznačný podíl rodina a prostředí, z kterého jedinec pochází.  

U většiny dětí umístěných ve výchovném ústavu jsou diagnostikovány poruchy chování 

a emocí, syndrom ADHD, lehká mentální retardace, psychická emoční deprivace, 

specifické vývojové poruchy učení, výjimečně i poruchy osobnosti. ADHD (dříve 

LMD) lehká mozková dysfunkce, opoziční porucha, lhaní, krádeţe, záškoláctví, útěky  

a toulky, porucha chování s protispolečenskými rysy. (Martínek, s. 85). 

                                                           
2
 Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školních zařízeních, § 14. 

3
 Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školních zařízeních, § 13. 
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4.2  Nařízení ústavní výchovy 

Předběţné opatření nařizuje soud podle Občanského soudního řádu,
4
 „je-li třeba, aby 

prozatímně byly upraveny poměry účastníků, nebo, je-li obava, ţe by výkon soudního 

rozhodnutí byl ohroţen“. Je-li předběţným opatřením účastníku řízení uloţeno 

odevzdání nezletilého dítěte do péče druhého z rodičů nebo školského zařízení pro 

výkon ústavní výchovy, jde často o rozhodnutí podle § 76 písm. a) Občanského 

soudního řádu: „Ocitlo-li se nezletilé dítě bez jakékoliv péče nebo jsou-li jeho ţivot 

nebo příznivý vývoj váţně ohroţeny nebo narušeny, předseda senátu předběţným 

opatřením nařídí, aby bylo na nezbytně nutnou dobu umístěno ve vhodném prostředí, 

které v usnesení označí“.    

Ústavní výchovu nařizuje soud podle Zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, § 46
5
 nebo podle 

Zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeţe, § 1
6
 dětem do 18 let z důvodů 

sociálních nebo výchovných. Soud přistupuje k nařízení ústavní výchovy v případě, kdy 

rodiče nejsou z různých důvodů schopni zajistit podmínky pro zdárný vývoj dítěte 

v jejich rodině. Dalším důvodem je stav, kdy porucha chování dítěte je takového stupně 

a intenzity, ţe ohroţuje zdárný vývoj dítěte. Dítě v důsledku poruchy chování porušuje 

zákonné normy a jeho chování by bylo v případě jeho trestné odpovědnosti posuzované 

jako trestný čin. Je-li dítě jiţ trestně odpovědné, vyuţívá se ústavní (ochranná) výchova 

jako alternativní trest. Nařízení ústavní výchovy můţe navazovat na předběţné opatření, 

ale předchozí předběţné opatření není podmínkou. Ve výjimečných případech můţe být 

ústavní výchova soudem prodlouţena do 19 let věku dítěte v zájmu dokončení 

vzdělávání, pokud s tím dotčená osoba vysloví souhlas.  

Ochrannou výchovu ukládá soud podle Zákona o soudnictví ve věcech mládeţe 

jedincům od 12 do 18 let. U dětí od 12 do 15 let ji soud ukládá v případě, ţe spáchaly 

čin, za který lze dle trestního zákona uloţit výjimečný trest. Mladistvým mezi 15 a 18 

lety soud ochrannou výchovu ukládá za trestný čin, pokud je pravděpodobné, ţe bude 

mít větší efekt neţ uloţení trestu odnětí svobody. Ochranná výchova se zpravidla 

realizuje ve speciálních školských výchovných zařízeních. Trvá do dosaţení zletilosti, 

                                                           
4
 Občanský soudní řád, § 76a. 

5
 Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, § 41- § 50 

6
 Zákon č. 218/2003  Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, § 1. 



37 
 

můţe být soudem prodlouţena do 19 let, a to, pokud nesplnila svůj účel. Soud můţe 

ochrannou výchovu přeměnit na ústavní výchovu, plní-li dítě dlouhodobě vzorně své 

povinnosti a je to vhodné s ohledem na další výchovu a vývoj dítěte. Změní-li se 

okolnosti, můţe soud opět přeměnit ústavní výchovu v ochrannou výchovu. Ochranná 

výchova můţe skončit před dosaţením zletilosti, jestliţe bylo dosaţeno účelu ochranné 

výchovy, rozhodnutí vydává soud. Končí-li ústavní výchova nebo ochranná výchova 

dovršením zletilosti a jedinec nemá dokončenu profesní přípravu, můţe poţádat ředitele 

zařízení o umoţnění dobrovolného setrvání ve výchovném ústavu za účelem dokončení 

vzdělávání. V takovém případě zařízení nadále poskytuje po ukončení výkonu ústavní 

výchovy a ochranné výchovy plné přímé zaopatření zletilé nezaopatřené osobě, 

připravující se na budoucí povolání, nejdéle však do 26 let, a to za podmínek 

sjednaných ve smlouvě mezi nezaopatřenou zletilou osobou a zařízením. 

Základní problém ústavní péče je, ţe v ústavní péči není dítě svěřeno jednomu 

konkrétnímu vychovateli a osoby, které dítě vychovávají, mají jen částečnou a nejasně 

vnímanou zodpovědnost za jeho vývoj a výchovu. Problém spočívá především v častém 

střídání pečovatelů. Dalším problémem je obtíţnost vytvoření trvalejšího citového 

vztahu dítěte k pečující osobě. To spočívá opět v častém střídání nejen pečovatelů, ale 

také i různých ústavů. Značným problémem pro vývoj dětí v kolektivní ústavní péči je 

relativní chudost podnětů oproti běţnému ţivotu v rodině. Jasně se prokazuje, ţe těmto 

dětem chybí příkladně pocit kontinuity ţivotního běhu, trvalosti mezilidských vztahů, 

pevné osobní identity. Chybí jim modelové chování běţné v rodinné struktuře. Dalším 

váţným problémem je ukončení trvání ústavní péče ve věku 18 let dítěte. Dosaţení 

tohoto věku velmi často neznamená jeho skutečnou dospělost ve smyslu osobní zralosti. 

Právě období po odchodu z ústavní péče je dobou velkých rizik ve smyslu sociálně 

patologického chování ústavních dětí. 

Všechny děti před umístěním do dětského domova nebo výchovného ústavu absolvují 

zpravidla osmitýdenní pobyt v diagnostickém ústavu za účelem provedení diagnostiky. 

Přinosilová (2007, s. 10) definuje: „Diagnostika obecně je poznávacím procesem, jehoţ 

cílem je co nejdokonalejší poznání daného předmětu či objektu našeho zájmu, a to 

všech jeho důleţitých znaků a charakteristik a jejich vzájemných vztahů a souvislostí. 

Výsledkem tohoto poznání je diagnóza.“ Diagnostika ve speciální pedagogice je 



38 
 

komplexní, její součástí je psychodiagnostika, sociální diagnostika, speciálně 

pedagogická diagnostika a lékařská diagnostika. Výstupem diagnostiky provedené 

v diagnostickém ústavu je závěrečná zpráva, která obsahuje výsledky jednotlivých 

diagnostik a je předána jako povinná dokumentace při umístění dítěte. Součástí 

závěrečné zprávy je rodinná anamnéza, která se zaměřuje na zjištění údajů  

o rodičích, sourozencích, v případě potřeby o dalších předcích. Dále osobní anamnéza, 

která navazuje na rodinnou anamnézu a zjišťuje údaje o vyšetřované osobě 

z prenatálního, perinatálního a postnatálního období a z dětství aţ po současný stav. 

Přemístění nebo umístění dítěte můţe proběhnout pouze na základě rozhodnutí ředitele 

příslušného diagnostického ústavu. Přemístit dítě do jiného zařízení lze jen zcela 

výjimečně, jsou-li k tomu zvláštní důvody, se zřetelem na zdárný vývoj dítěte v oblasti 

výchovného procesu i v oblasti profesní přípravy. 

4.3  Výchovně vzdělávací činnosti a jejich organizace 

Výchovná zařízení, do nichţ jsou děti umístěny na základě soudního rozhodnutí, mají 

stanovený výchovně vzdělávací program. Výchovné ústavy nabízejí moţnost 

základního vzdělání, mimoškolní řízenou výchovu ve volném čase. Součástí 

výchovného ústavu můţe být i moţnost vzdělání odborného. Výběr učebního oboru 

závisí nejen na zájmu, schopnostech a zdravotním stavu dítěte, ale také na moţnostech 

výchovného zařízení. Jsou-li schopnosti a zájem dítěte vyšší, můţe být přijato ke 

vzdělání mimo výchovné zařízení na střední škole nebo do učebního oboru. Jsou tak 

kladeny větší nároky na zodpovědnost a samostatnost vychovávaného. 

Struktura výchovného programu ve výchovném ústavu je stanovena podle skupiny 

svěřenců, jejich počtu a diagnózy výchovných problémů. Je vytvořen roční výchovně 

vzdělávací plán činností. Výchovná práce bývá skupinová a prolíná se vzdělávacím 

programem s mimoškolními volnočasovými aktivitami. Vzhledem k vývojovým 

poruchám svěřenců vychovatelé a pedagogové ve výchovném zařízení úzce 

spolupracují. Výchovná práce má stanovená pravidla podle výchovného programu, 

která jsou upřesňována skupinovými vychovateli. Důleţitá je spolupráce všech 

výchovných činitelů v zařízení (vychovatelů, učitelů, lékařů) se speciálním pedagogem, 

psychologem, sociálním pracovníkem a učiteli ve škole. Mimoškolní aktivity bývají 



39 
 

řízené a jsou většinou vedeny formou krouţků, kde je snaha optimálně vyuţít volný čas 

a docílit seberealizace dítěte. Zájmové krouţky jsou vedené vychovateli a jsou 

vytvářené podle moţností výchovného zařízení a schopností vychovatelů. Je i moţnost, 

podle schopností dítěte, navštěvovat sportovní klub nebo hudební školu (příp.  

i v blízkém městě). 

4.4  Převýchovný proces a volnočasové aktivity ve výchovném ústavu 

Převýchova je sloţitý a dlouhodobý proces, který předpokládá změnu osobnosti, jejího 

hodnotového systému, způsobu rozhodování i dosavadního chování. U převychovávané 

osoby je úspěšnost závislá na věku, charakteru problému, uvědomění si problému, 

ţivotních zkušenostech, motivovanosti ke změně, sociálním prostředí a sociálních 

vztazích, projevované aktivitě, vůli a vytrvalosti. Převýchova můţe mít podobu dílčích, 

postupných změn nebo změn zásadních a náhlých (Průcha, Walterová, Mareš, 2013,  

s. 230). Jedná se o sloţité a náročné období, kdy je dítě umístěno do výchovného ústavu 

a musí se vyrovnat s novým prostředím, coţ bývá většinou obtíţné a sloţité. Na dítě 

jsou kladeny poţadavky ze strany výchovného zařízení, je nuceno se přizpůsobit řádu  

a normám ústavu. Některé děti nedokáţou aktivně reagovat a vyrovnávat se s novou 

sociální situací a reagují negativními postoji, stávají se nepřizpůsobivými a dopouštějí 

se opakovaně přestupků. Negativní adaptace je velmi častým jevem při změně 

sociálního prostředí, které jim bylo doposud blízké, na prostředí mnohdy nesourodé po 

všech stránkách a při zařazení se do kolektivu dětí s různým věkovým rozdílem  

a nevyváţených rozumových schopností. Automaticky negativní postoj ke svému okolí 

mají hlavně ti jedinci, kteří byli z dosavadního prostředí vytrţeni za dramatických 

okolností a proti své vůli.   

Po přijetí dítěte výchovným ústavem je na základě závěrečné zprávy z diagnostického 

ústavu vytvářen individuální výchovný program pro rozvoj osobnosti dítěte. Nově 

zařazenému se věnuje dětský psycholog, speciální pedagog a skupinový vychovatel. 

Z výsledku posouzení týmem odborníku výchovného ústavu se stanovují výchovné cíle. 

Následuje fáze realizace reedukačního procesu, kdy by mělo být dítě vyrovnané 

s prostředím, ve skupině zaujímat vlastní sociální postavení. Výchovným týmem 

odborníků výchovného zařízení jsou průběţně vyhodnocovány dosaţené výsledky 
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v převýchově, změny postojů k okolí a motivující prvky ke změně chování. Poslední 

částí reedukace je fáze indipendenční, ve které je dítě relativně připraveno do reálného 

ţivota. Jedinec dosáhl určitého stupně nezávislosti a osvojil si zásady norem chování 

většinové společnosti. V závěru převýchovného procesu se vyhodnotí úspěšnost 

výchovného programu. Ve výchovném ústavu jsou do převýchovného programu 

zařazeny pravidelné aktivity vycházející ze skupinové psychoterapie.  

Ve výchovné ústavu děti musí respektovat denní řád a dbát pokynů vychovatele 

skupiny. Aby byl převýchovný proces účinný, i volnočasové aktivity se podřizují řádu 

a plánování. Děti mají moţnost dobrovolného výběru volnočasových aktivit, které 

zařízení nabízí, přesto však musí respektovat stanovená pravidla. Pro optimální vyuţití 

volného času jsou nabízeny zájmové krouţky, ve kterých jsou děti vedeny k aktivnímu 

přístupu s ohledem na jejich věk a moţnosti. Příkladem je krouţek sezónních sportů, 

malé kopané a míčových her, turistický krouţek, výtvarný a hudební krouţek. Sportem 

je rozvíjena fyzická kondice, ve výtvarném krouţku mohou děti vyjádřit své nálady  

a pocity pomocí barev a stejně tak v hudebním krouţku mohou uvolnit své emoce 

hudbou, zpěvem a hrou na hudební nástroj, který si vyberou. Tato činnost je ve výchově 

těchto dětí velice důleţitá, neboť zkušený pedagog, který s dětmi dlouhodobě pracuje, 

dokáţe pochopit podstatu dítěte a celé skupiny a vyuţít těchto poznatků pro další 

pedagogickou práci s dětmi a předcházet tak problémům v zařízení.
7
  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 Dle konzultace u ředitelky výchovného ústavu ve Žluticích. 
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II.  PROJEKT PREVENCE  

SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ 

 
5.  REALIZACE PROJEKTU PREVENCE 

5.1  Témata projektu prevence 

Témata: 

1. téma – práce policisty-kriminalistického technika 

2. téma – profesní příprava vojáka a ţivot v zahraniční misi 

Projekt je vytvořený příslušníky Vojenské policie v rámci boje proti kriminalitě 

mládeţe. Sleduje, zda vytvořený program s policejní a s vojenskou tématikou je 

dostatečně poutavý, motivační a efektivní jako prevence proti neţádoucím sociálně 

patologickým jevům. K naplnění cíle je provedeno výzkumné šetření s vyuţitím metody 

pozorování při realizaci projektu ve dvou odlišných skupinách chlapců. Příprava 

projektu prevence se opírá o získané informace o moţnostech volnočasových aktivit ve 

výchovném ústavu a v domově mládeţe střední školy. 

Projekt prevence vycházel z plánu opatření Vojenské policie, která nabízí besedy 

směřované ke školní mládeţi v oblasti prevence kriminality mládeţe a prezentaci 

armády na veřejnosti. Zpracovaný projekt pro účely výzkumného šetření v bakalářské 

práci byl nejprve předloţen ve formě písemné přípravy ke schválení nadřízeným 

stupňům Vojenské policie. Po schválení Vojenskou policií byli osloveni ředitelé 

jednotlivých výchovných zařízení, kteří projekt odsouhlasili a zařadili do výchovného 

programu ve volném čase dětí. 

5.2  Výzkumné metody a jejich pouţití 

Skalková (Skalková a kol., 1983) rozděluje metody pedagogického výzkumu na metody 

empirické, teoretické a historicko-srovnávací.  
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Empirické metody -   pozorování, experimentální metoda, dotazníková metoda, 

metoda rozhovoru (interview), obsahová analýza pedagogických dokumentů 

 a vybrané techniky měření v pedagogických výzkumech, ke kterým řadí: ústní, 

písemné a praktické zkoušení, testy, škálování, měření v oblasti sociálních vztahů.  

Teoretické metody - syntéza, indukce, dedukce, metody modelování a formalizace.  

V publikaci z roku 2000 (Gavora, 2000, s. 70) jsou jako nejfrekventovanější metody 

kvantitativního pedagogického výzkumu uvedeny: pozorování, škálování, dotazník, 

interview, obsahová analýza textu a experiment. Škálování přitom můţe být součástí 

pozorování, dotazníku i interview. Kromě těchto metod lze v pedagogickém výzkumu 

pouţívat metody Q-metodologie, didaktický test, obsahovou analýzu a sociometrii.  

Lze tedy konstatovat, ţe v pedagogice i dalších sociálních vědách se k novým 

poznatkům dochází nejčastěji sběrem a interpretací dat získaných pozorováním osob  

a jevů (pozorování, experiment, případová studie), dotazováním (dotazník, interview, 

případová studie) nebo hodnocením produktů naměřených hodnot, prostudovaných 

prací atd. (analýza produktů, metaanalýza, scientometrická metoda, evaluace).
1 

Vzhledem k charakteru a volbě cíle práce je nutná adekvátní volba sady metod, na 

jejichţ základě je dosaţeno uvedených výsledků a závěrů. Metodou rozumíme 

objektivní a korektní způsoby umoţňující nalezení poznatku, pochopení principů 

a objasnění zákonitostí vedoucích k lepšímu poznání daného objektu. Cílem výzkumu je 

získání nových poznatků a ověřování jiţ zjištěných skutečností. Vzhledem k charakteru 

práce a široké škále výběru výzkumných metod se jevila jako vhodnou metodou 

výzkumného šetření a metoda pozorování s primární analýzou klasického šetření.
8
  

Pro objektivní získání informací ve skupinách respondentů bývá pro účely výzkumu 

preferována metoda dotazování, jak ústní, tak v písemné formě dotazníkového šetření. 

Výzkum dotazníkem však s ohledem na moţné porušení zákona č. 101/2000 Sb., 

o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů je pro potřeby bakalářské práce 

nevhodný.  

                                                           
8
 TOCHÁČEK,  D., Výzkumné metody. 
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Působnost zákona č. 101/2000 Sb., § 3, o ochraně osobních údajů. Tento zákon se 

vztahuje na osobní údaje, které zpracovávají státní orgány, orgány územní samosprávy, 

jiné orgány veřejné moci, jakoţ i fyzické a právnické osoby. Tento zákon se nevztahuje 

na zpracování osobních údajů, které provádí fyzická osoba výlučně pro osobní potřebu.  

a) Podle ustanovení § 4, je vymezení pojmů pro účely tohoto zákona se rozumí osobním 

údajem jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů.  

Subjekt údajů se povaţuje za určený nebo určitelný, jestliţe lze subjekt údajů přímo či 

nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, 

specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo 

sociální identitu. 

b) Citlivým údajem je osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo 

etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, 

náboţenství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu 

a sexuálním ţivotě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů; citlivým údajem je 

také biometrický údaj, který umoţňuje přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu 

údajů, 

c) Anonymním údajem je takový údaj, který buď v původním tvaru, nebo po 

provedeném zpracování nelze vztáhnout k určenému nebo určitelnému subjektu údajů. 

Pozorování 

Pozorování je základem jakékoliv výzkumné metody. Na rozdíl od běţného pozorování 

jde o systematické záměrné a plánovité sledování určitých jevů a zákonitostí. Jedná se  

o sociologickou výzkumnou techniku, kterou získáváme poznatky o sociální realitě, 

okolním světě – prostředí pomocí smyslových orgánů. Pro objektivní pozorování jevů 

sociální reality jsou kladeny na výzkumníka nezbytné poţadavky, kterými jsou 

osvobození se od sociálních vztahů, rasových, národnostních, náboţenských. 

Chyby v pozorování: 

Subjektivita – individuální předsudky vůči lidem a skupinám, předběţné ovlivnění 

druhými, nevěcnost, zdůraznění pocitů – afektivní zkreslení. 
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Haló efekt – některé dominantní znaky, jakým je první dojem, apetenční efekt - výběr 

pozorování v očekávaném směru, tendence k průměrnosti - upřednostňování 

průměrných hodnot. 

Únava – kaţdý pozorovatel musí počítat s tím, ţe v průběhu pozorování bude klesat 

jeho pozornost, aniţ si toho povšimne. 

Ukvapenost – při závěrečném úsudku můţe dojít k ukvapenému hodnocení, které bude 

v rozporu s následně vypozorovanými znaky: nebudou ale zohledněny, protoţe úsudek 

byl jiţ vytvořen (Hendl, 2005).  

Předmětem našeho pozorování bylo chování chlapců obou skupin, verbální vyjadřování, 

a jeho obsah a také nonverbální vyjadřování (gesta, mimika) 

Pouţití primární analýzy je vhodné při klasickém šetření. Výzkumník po stanovení 

cílů, metod výzkumů sbírá přímo v terénu dat, se kterými následně dále pracuje, aby 

potvrdil či vyvrátil své hypotézy.  

Obsahová analýza je výzkumná metoda zaměřená na identifikaci, pozorování  

a vyhodnocování obsahových prvků textu i neverbálních komunikátů (Průcha, 

Walterová, Mareš 2003, s. 143).  

Komparace (porovnání) je metodou, kdy získané základní údaje můţeme vyuţít pro 

další práci ke komparaci, jak se chovají různé objekty za stejných podmínek. Druhou 

rovinou komparace je, jak se bude chovat daný objekt za odlišných podmínek v různých 

prostředích. Na základě srovnání lze vyvozovat závěry o vlastnostech objektů nebo 

procesů. Předpokladem kvalitních výsledků je přesnost v uţitých metodách, především 

pozorování a popisu. Při komparaci dvou či více jevů můţeme vyuţít ukazatele podílu -

relativní rozdíl, podílu – absolutní rozdíl, nebo absolutní rozdíl, nebo indexu podílu 

dvou hodnot téhoţ ukazatele. 

5.3  Podnět k pozorování  

Samotné realizaci výzkumného šetření předcházelo zpracování projektu v rámci 

prevence sociálně patologických jevů zařazeného do volnočasových aktivit dětí 

v uvedených výchovných zařízeních.  
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V projektu pro realizaci výzkumného šetření se jednalo o besedu s dětmi o kriminalitě, 

v rámci které byla prezentována práce policisty na místě činu a byla vyzdviţena práce 

kriminalistického technika. Beseda měla preventivní charakter, zdůrazňovány byly 

obecně známé skutečnosti, které vedly k odhalení pachatelů trestných činů na základě 

práce kriminalistického technika.  

Projekt pro realizaci výzkumného šetření byl zpracován ve formě písemné přípravy, ve 

které byla zahrnuta témata, která by chlapce v uvedené věkové kategorii mohla 

zaujmout a časové rozvrţení jednotlivých témat. Prvním tématem byla práce policisty – 

kriminalistického technika – s praktickými ukázkami a soutěţní hrou dětí na policistu  

a zloděje. Další téma - profesní příprava aktivního vojáka z povolání a jeho ţivot 

v zahraniční misi – se snaţilo přiblíţit dětem zajímavou formou pro ně dosud neznámé 

oblasti vojenského ţivota. Uvedením do vojenské tématiky se stalo promítání 

oficiálních videozáznamů armády ČR ze zahraničních misí a amatérských záznamů 

krajiny Afghánistánu a ţivota místních obyvatel. V průběhu besedy o vojácích se 

předváděla vojenská výstroj, jejímţ prostřednictvím se plynule přešlo ke sportovním 

soutěţím mezi týmy i jednotlivci s pouţitím vojenských výstrojních součástek v duchu 

vojenského výcviku. 

Výše uvedená témata mohla být pozorovatelem provádějícím výzkumné šetření 

prezentována na základě profesní zkušenosti v oboru kriminalistické techniky  

u Vojenské policie a vlastních zkušeností z působení v několika vojenských 

zahraničních misích. Při praktické části byla pouţita výbava Vojenské policie, 

k dispozici bylo vybavené zásahové vozidlo kriminální sluţby, ukázky cvičné munice, 

osobní výstroj a oblek pyrotechnika s výbavou. Pro náročnost prezentace zvolených 

témat byl přizván k realizaci projektu zkušený důstojník Vojenské policie. 

K naplnění výzkumného cíle bylo nutné vytvořit dostatečné mnoţství podnětů směrem 

ke skupinám chlapců. Podmětnými prostředky v průběhu besedy a praktických ukázek 

se staly pomůcky kriminalisty vyuţívané na místě činu, vojenská výstroj a projekce 

prezentací krátkých filmů. 
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5.4  Výzkumné šetření 

Předmětem pozorování se staly dvě skupiny chlapců stejného věku vyrůstající v různém 

sociálním prostředí. První pozorovaná skupina chlapců byla z výchovného ústavu  

a druhou skupinou byli studenti z domova mládeţe lesnické školy. Klíčovou roli 

v přípravě a při realizaci projektu hráli také pracovníci v jednotlivých výchovných 

zařízeních.  

Výchovný ústav se školou ve Ţluticích 

Ve výchovném ústavu se školou ve Ţluticích byly paní ředitelkou poskytnuty základní 

informace o výchovném ústavu a dostupné informace o umístěných dětech v souladu se 

Zákonem č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů.  Paní ředitelka výchovného ústavu 

uvedla, ţe většina dětí umístěných v ústavu je hyperaktivní, těţce zvladatelná, někteří 

chlapci trpí lehkou mentální retardací nebo psychickou emoční deprivací s diagnózou 

poruch chování.  

Výchovný ústav a Dětský domov se školou Ţlutice je zařízení, které do své působnosti 

zahrnuje celý region České republiky. Hlavní účel organizace a předmět činnosti je 

vymezen §13, §14 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, ve znění pozdějších předpisů § 16, § 44, § 57 a § 

119 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání (školský zákon) a prováděcími předpisy. Organizace poskytuje 

základní vzdělání ţáků v základní škole a střední vzdělání studentům ve středním 

odborném učilišti, poskytuje stravování ţákům a studentům ve školní jídelně. Výchovný 

ústav umoţňuje umístění 36 dětí, ale v době prováděného výzkumného šetření zde bylo 

umístěno 28 dětí ve věku 13-18 let zařazených do převýchovného programu z důvodů 

opakované trestné činnosti na základě soudního nařízení.  

Rozsáhlý areál výchovného ústavu se školou se skládá ze dvou samostatných budov, 

hřiště, zahrady a parku. Hlavní budova je ubytovací komplex s kancelářemi vedení 

ústavu. Další samostatně stojící budovou je škola s tělocvičnou. Výchovný ústav 

poskytuje základní vzdělání ţákům druhého stupně s počtem 8 ţáků na třídu. Starším 
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dětem je umoţněno získání výučního listu v oboru kuchař – číšník ve tříletém učebním 

oboru nebo ve dvouletém denním studiu obor práce ve stravování s uplatněním ve 

veřejném i účelovém stravování a ubytovacím zařízení. Po absolvování základní školy 

bývají někteří ze svěřenců zařazeni do učebního oboru lesní mechanizátor na střední 

lesnické škole ve Ţluticích.  

Podle pedagogického sboru výchovného ústavu je neochota dětí vzdělávat se velice 

vysoká. Z tohoto důvodu je kladen velký důraz na volnočasové mimoškolní aktivity, 

které jsou z velké části řízeny vychovatelem a upraveny denním řádem ústavu. 

V průběhu roku je pro ţáky připraven bohatý program jak ve školním tak mimoškolním 

čase. Jsou připravovány besedy, exkurze, výlety a projektové dny. V odpoledním čase 

se chlapci věnují péči o školní zahradu, navštěvují krouţky. Nabízeny jsou krouţky, 

keramický, rybářský, muzikoterapie a arteterapie, mediální technologie, cykloturistika, 

geocaching, lehká atletika, zátěţová turistika, letní a zimní sporty. Ţáci mohou docházet 

i do ZUŠ ve Ţluticích. Nemalé úspěchy sklízí ţáci na sportovních soutěţích v mnoha 

disciplínách při meziústavních sportovních soutěţích. Pracovní terapií a brigádní 

činností vypomáhají chlapci občanskému sdruţení při záchraně přírodních biodiverzit. 

Cílem pedagogického sboru ústavu není omezovat děti zákazy, ale ukázat jim, ţe kdyţ 

respektují daná pravidla slušného chování, jsou moţné samostatné vycházky  

a vychovatelé podpoří jejich zájmy. Přesto je běţnou praxí, ţe děti umístěné v ústavu 

svévolně opouštějí zařízení a několik dní jsou na útěku do doby, neţ jim dojdou 

finanční prostředky, nebo jsou zadrţeny policií. 

Střední lesnická škola ve Ţluticích 

Střední lesnická škola ve Ţluticích nabízí studijní obory lesník, lesní mechanizátor  

a včelař. Jedná se o střední školu s domovem mládeţe v uzavřeném komplexu 

historických budov se školní zahradou a s tělocvičnou. Domov mládeţe sdruţuje 

celkem 90 studentů ve věkové kategorii 14 aţ 18 let. V průběhu studia od  

1. ročníku aţ do ukončení studia studenta ubytovaného v domově mládeţe provází 

určený vychovatel. Tímto nastaveným systémem se v průběhu studia mezi ţáky  

a vychovatelem vytváří důvěrná pozitivní vazba. Je tak eliminován výskyt sociálně 

patologických jevů, jakým je například šikana. 
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Domov mládeţe, kromě ubytování studentů, nabízí zájmové krouţky ve volném čase. 

Studenty lesnické školy jsou především chlapci a tak je zaměření volnočasových aktivit 

převáţně sportovní a odborné vzhledem k zaměření školy. Domov mládeţe studentům 

nabízí krouţek fotbalu, nohejbalu, florbalu. Lesnická škola podporuje zájem studentů  

o kynologii, jako součást myslivosti, a proto mají studenti moţnost chovat a cvičit 

vlastního psa ve školním psinci. V nabídce zájmových aktivit nechybí střelecký krouţek 

pod vedením odborného trenéra. Lesnická škola se na veřejnosti prezentuje 

dovednostmi trubačů a vábitelů, kteří na hudebních soutěţích sklízejí úspěchy. Přesto, 

ţe je škola většinově chlapecká, tak mnoho ţáků navštěvuje výtvarný krouţek. Lesnická 

škola podporuje environmentální výchovu, která je spojena s turistickým krouţkem. 

V rámci ročního výchovného programu jsou školou pořádány preventivní akce 

zaměřené na protidrogovou problematiku, sexuální výchovu a problematiku kriminality 

mládeţe. Probíhají besedy přednášky a tematické výlety v regionu.  

Přesné a jasné definování objektu pozorování potřebujeme proto, abychom svoji 

pozornost nesoustředili na věci a události, které s tímto objektem nesouvisejí anebo 

souvisejí jen zdánlivě.  

 

6.  ATRIBUTY POZOROVÁNÍ 

V této části bakalářské práce jsou určeny atributy, které budou pozorovány u dvou 

rozdílných skupin mládeţe s rozdílným sociálním sloţením při realizaci předem 

připraveného projektu a jeho následné prezentaci. Prvním tématem byla práce policisty 

kriminalistického technika. Realizace se uskutečnila v učebnách ve vybraných 

zařízeních, které byly předem připraveny a kde byly vystaveny pomůcky k vyvolání 

podnětů pro pozorování. Přednášející byli oblečeni v uniformách Vojenské policie. Děti 

přišly v doprovodu vychovatelů, usedaly do lavic. První den se jednalo o skupinu 

z výchovného ústavu v počtu 20 chlapců. Druhý den pak o skupinu z domova mládeţe 

lesnické školy v počtu 29 chlapců. 
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Beseda byla oficiálně zahájena představením přednášejících a chlapci byli seznámeni  

s připraveným programem. Byli poučeni o nutnosti řídit se pokyny přednášejících. To, 

ţe v průběhu besedy bude probíhat výzkumné šetření, nebylo uvedeno. 

Pozorované atributy:  

1. prvotní zájem, 

2. vnímání a udrţení pozornosti, 

3. změny verbálních a nonverbálních projevů, 

4. rozsah zájmu o danou problematiku, 

5. zájem o další prohloubení přednesené tématiky. 

6.1 Pozorování uvedených atributů u tématu práce policisty, kriminalistického 

technika 

6.1.1  Prvotní zájem pozorované skupiny o projekt 

Prvním prezentovaným tématem v praktické části bakalářské práce byla činnost 

kriminalistického technika na místě činu. Prezentována byla zajímavá odvětví 

kriminalistiky, jako je daktyloskopie (otisky prstů), trasologie (otisky podešví bot). 

Prezentace byla doplněna vyprávěním záţitků z praxe policisty. Poukazováno bylo i na 

drogovou problematiku moţnosti zjišťování výskytu drog. V  průběhu prezentace 

tématu byla zdůrazňována existence technických prostředků a postupů, které pomáhají 

policistům snadno odhalit pachatele trestných činů. Chlapcům byla dána moţnost 

pracovat s výbavou kriminalistického technika. V praktické části byly odlévány sádrové 

odlitky otisků podešví bot a vytvářeny daktyloskopické karty s otisky prstů chlapců.  

 skupina z výchovného ústavu 

Reakce pozorované skupiny chlapců z ústavu před zahájením besedy vykazovala 

projevy nezájmu. Nonverbální komunikace se projevovala grimasami v obličeji, 

povalováním se na lavicích a tím, ţe chlapci měli i v přítomnosti dospělých ruce  

v kapsách. Verbální komunikace v rámci skupiny se projevovala nerespektováním 

napomenutí vychovatelem, okamţitými neslušnými slovními reakcemi na napomenutí, 

drzostí směrem k vychovatelům. 
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 skupina z lesnické školy  

V domově mládeţe lesnické školy bylo představeno a posléze prezentováno stejné téma 

jako předešlý den ve výchovném ústavu. Reakce pozorované skupiny chlapců byly 

umírněné. Skupina se skrytou zvědavostí trpělivě a bez výrazných verbálních  

a nonverbálních projevů chování očekávala zahájení prezentace. 

6.1.2  Vnímání a udrţení pozornosti u dětí při provádění projektu 

 skupina z výchovného ústavu 

Chlapci byli seznámeni s daným tématem a s časovým rozsahem prezentace. Dále byli 

poučeni v rámci bezpečnosti práce o nutnosti dodrţovat stanovená pravidla a kázeň 

především při praktických ukázkách a při práci s pomůckami a materiálem 

kriminalistického technika. Následovalo seznámení s jednotlivými odvětvími 

kriminalistiky, obecné představení daktyloskopie formou příběhů od historie aţ po 

současnost. V průběhu vyprávění byli od pomocníka pozorovatele (přednášejícího) ke 

skupině chlapců vznášeny otázky ke zjištění jejich znalostí přednášené problematiky 

s cílem vzbudit zájem a vyprovokovat reakce k danému tématu.  

Zpočátku dávala skupina chlapců z ústavu najevo nezájem o prezentované téma, 

projevovala postoj pohrdání autoritou vychovatele. K přednášejícím byla skupina 

v projevech verbální komunikace (drzosti) zdrţenlivá. 

V průběhu prezentace byly v rámci pozorování zjištěny výrazné rozdíly vnímání 

a udrţení pozornosti u jednotlivých chlapců. U odborného výkladu a prezentací power-

point byl ve skupině chlapců většinový postoj nezájmu, který spočíval v simulaci 

spánku, v upření zraku na zem nebo v hraní si s tuţkou či s prsty na rukou. 

Změnou způsobu výkladu a přikloněním se k  praktickým ukázkám s moţností vlastní 

činnosti s pomůckami se výrazně kladně změnil postoj větší části skupiny. Výjimkou 

byli jedinci, kteří prosazovali po celou dobu svoji individualitu a v dané chvíli 

nespolupracovali. Chlapcům byla dána moţnost manipulovat s výbavou 

kriminalistického technika a také moţnost projevit se a dotazovat se na témata, která je 

zaujala.   
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 skupina z lesnické školy 

Prezentací identického prvního tématu chlapcům z lesnické školy bylo zjištěno, ţe 

jejich vnímání a pozornost, včetně ukázněnosti, byla od počátku na vysoké úrovni. Byl 

vypozorován respekt k přednášejícím, který byl umocněn neznámým tématem  

a respektem k muţům ve vojenské uniformě. Dále byl pozorován vysoký stupeň 

očekávání.  

Při samotném výkladu a promítání krátkých filmů byl v učebně naprostý klid  

a soustředěnost. Nebyly zaznamenány projevy verbální komunikace, nevyskytovaly se 

projevy nonverbální komunikace a nezájmu. V souvislosti s praktickými ukázkami  

a moţností dobrovolně si vyzkoušet techniky a postupy, které jsou vyuţívány v praxi 

kriminalistické techniky, se chlapci začali hlasitě projevovat. Prezentace daného tématu 

přirozeně přešla v besedu. Překvapujícím zjištěním v rámci pozorování byla vysoká 

úroveň slušného vystupování při rozhovorech a projevy uznání autoritám. S udrţením 

pozornosti, vnímáním a chápáním souvislostí neměl nikdo ze skupiny chlapců  

z domova mládeţe lesnické školy ţádný problém. 

6.1.3  Změny verbálních a nonverbálních projevů u dětí 

V praktické části byla připravena ukázková pracoviště, kde si chlapci mohli pod 

odborným vedením vzájemně vytvářet otisky prstů. Na dalším připraveném pracovišti 

bylo moţné odlévání otisků podešví bot v rámci odvětví trasologie (obor kriminalistiky, 

který zkoumá otisky bot).  

 skupina z výchovného ústavu  

Jedinci, kteří se odmítali dobrovolně zapojit do praktických volnočasových aktivit, stáli 

stranou od kolektivu a snaţili se narušit prováděné činnosti neslušnými slovními 

projevy vůči ostatním chlapcům. Při praktických ukázkách byly prezentovány příběhy 

z vyšetřování, při nichţ byla sledována odezva chlapců. Chlapcům byl dán prostor 

k vlastní práci. Formou hry si vzájemně mohli vytvářet otisky prstů na daktyloskopické 

karty.  

Ve skupinách chlapců docházelo neustále ke vzájemnému slovnímu napadání. 

Napomenutí od vychovatelů se u chlapců míjela účinkem. Proto bylo po dohodě 
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přednášejících s vychovateli přistoupeno k taktice častějších přestávek. Protoţe se i toto 

výchovně opatření neosvědčilo, vyvinuli přednášející vlastní iniciativu, aby udrţeli ve 

skupině kázeň. Přednášející dali větší důraz na intonaci hlasu, nastolili přísný výraz ve 

tváři, začali pouţívat jiné výrazové prostředky při komunikaci s chlapci, dbali na 

dodrţování splnění zadaných úkolů a umírnění projevů u chlapců. Vychovatelé, kteří 

vysledovali razantní změnu v chování u svěřených chlapců, do pouţití těchto 

výchovných prostředků nezasahovali a přednášející docílili nastolení pořádku. Aktivitou 

ze strany přednášejících a změnou přístupu se zvýšila soustředěnost a spolupráce 

chlapců navzájem i s dospělými. Skupina se celkově zklidnila a dané činnosti mohly tak 

nadále probíhat. 

 skupina z lesnické školy 

U skupiny přítomných chlapců z domova mládeţe lesnické školy v průběhu prezentace 

tématu o činnosti kriminalistického technika nedocházelo k výrazným změnám verbální 

a nonverbální komunikace. Ukázněnost skupiny při praktických činnostech byla 

stabilní. V průběhu praktických ukázek se stali chlapci otevřenějšími a vstřícnějšími 

vůči přednášejícím, projevovali zájem o daná témata, ptali se a měli snahu se zapojovat 

při úkolech pro jednotlivce i v rámci skupiny.  

6.1.4  Rozsah zájmu o danou problematiku  

 skupina z výchovného ústavu 

U pozorované skupiny zpočátku převaţoval povrchní zájem, především v teoretické 

oblasti. Postupně se však chlapci začali přednášejících dotazovat, objevovaly 

překvapivé otázky a výrazný zájem u probírané problematiky. Širším pohledem 

z výsledků pozorování vyplývá, ţe počáteční pasivita se v průběhu praktické části 

změnila v opravdový zájem se zaujetím pro věc. 

 skupina z lesnické školy  

Pozorovaná skupina se rozdělila na dvě části. Na chlapce, kteří měli povrchní zájem  

o problematiku a ze zvědavosti se pasivně účastnili praktické části. Druhá část skupiny 

projevovala hluboký zájem jak o teoretickou část, tak o praktické ukázky v oboru 

kriminalistické techniky. 
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6.1.5  Zájem dětí o prohloubení přednesené tématiky 

 skupina z výchovného ústavu 

U skupiny chlapců z výchovného ústavu se nejednalo o potřebu prohloubení znalostí, 

ale především o zvědavost a zájem o hry v rámci přednášeného tématu. Připravený 

program svojí nestandardností byl pro chlapce poutavý. Chlapcům byla nabídnuta 

moţnost dalších přednáškových cyklů. Chlapci se k nabídce nedokázali jednoznačně 

vyjádřit.   

 skupina z lesnické školy 

Zvolené téma kriminalistické techniky se většině chlapců zdála být zajímavá  

a chlapci se doţadovali podrobnějších informací. Z ohlasu na dané téma jednoznačně 

vyplynulo, ţe by ţáci uvítali další moţnost se seznámit se zajímavostmi z práce 

kriminalistů.   

 

6.2 Pozorování uvedených atributů u tématu profesní příprava vojáka a ţivot 

v zahraniční misi 

6.2.1  Prvotní zájem pozorované skupiny o projekt 

Obsahem druhého tématu byla profesní příprava aktivního vojáka a ţivot v zahraniční 

misi. Cílem bylo seznámit chlapce s profesí vojáka, kdy byly uváděny nároky na 

fyzickou zdatnost, dovednosti vojáka a psychickou odolnost. K tématu byly promítány 

krátké filmy z výcviku vojenské jednotky, které byly doplňovány vyprávěním záţitků 

ze cvičení. Vojenská tématika byla umocněna ukázkami výzbroje a výstroje, se kterou 

mohli chlapci v průběhu výkladu pod dozorem přednášejícího manipulovat.  

Před realizací praktické části tématu byla se skupinou zahájena beseda k danému 

tématu, promítnuty krátké filmy a prohlédnuty fotografie z působení armády v misi 

mimo Českou republiku. V průběhu byly chlapcům vyprávěny osobní záţitky 

přednášejících ze ţivota vojáka v misi v Afghánistánu. Praktická část tématu dala 

chlapcům moţnost manipulovat s výbavou vojáka a s pomůckami pyrotechnika. Pro 

chlapce byla vytvořena ukázka výcviku vojáka ve formě soutěţe, do které se chlapci 
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zapojili a kde se projevily schopnosti a dovednosti jednotlivců. Chlapci si oblékli 

vojenskou výstroj a plnili v časovém limitu soutěţní úkoly na improvizované 

překáţkové dráze.   

 skupina z výchovného ústavu 

Realizace připraveného projektu a prezentace  druhého tématu – příprava aktivního 

vojáka a ţivot v misi, byly realizovány následující den po prvním tématu. Před 

zahájením volnočasové aktivity na vojenské téma bylo chování chlapců neklidné, neslo 

prvky zvědavosti, zájmu s očekáváním nových záţitků. U chlapců došlo oproti 

předešlému dni, kdy bylo skupině prezentováno policejní téma, ke změně v chování. 

Projevy nonverbální komunikace byly bez výrazů negace. Vypozorována byla také 

výrazná otevřenost v rozhovorech některých jedinců směrem k přednášejícím. 

 skupina z lesnické školy  

U této skupiny chlapců byl projeven o dané téma menší zájem neţ předešlého dne. 

Z předpokládaného počtu 29 chlapců se dostavilo do učebny pouze 21 chlapců. Osm 

chlapců si raději hrálo počítačové hry. Ti, kteří se dostavili, se chovali ukázněně  

a klidně, projevovali zájem o vystavené části vojenské výstroje a bez ostychu oslovovali 

přednášející a vznášeli dotazy týkající se vystavených věcí. 

6.2.2  Vnímání a udrţení pozornosti u dětí při provádění projektu 

 skupina z výchovného ústavu 

Chlapci z výchovného ústavu projevovali velký zájem o předloţené téma. Jejich 

pozornost upoutaly především promítané krátké filmy o výcviku. Fascinováni byli 

filmem a fotografiemi ze ţivota vojáka v misi v Afghánistánu. Překvapivě se zapojili do 

debaty, zajímali se především o techniku a výzbroj. Dotazovali se však i na způsob 

ţivota obyvatel země v hornaté krajině bez stromů. V průběhu projektu byly 

vypozorovány u chlapců zhoršené vyjadřovací schopnosti při formulaci dotazů, zároveň 

však také schopnost soustředění. Při debatách docházelo ve skupině ke konfliktům. 

Chlapci se překřikovali a vzájemně se nerespektovali. Při praktické činnosti, která byla 

zaměřena na fyzické výkony a dovednosti, se projevila u chlapců dravost. Slabší jedinci 

si vzájemně pomáhali, starší a silnější se od skupiny separovali a ostatním se vysmívali. 
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V důsledku však bylo dosaţeno dobrovolného se zapojení celé skupiny do volnočasové 

aktivity. 

 skupina z lesnické školy  

Vojenská tématika zaujala celou skupinu včetně přítomných vychovatelů. Největší 

pozornost upoutaly promítané filmy z vojenského prostředí v misi v Afghánistánu. 

Prezentované fotografie krajiny Afghánistánu, měst a obyvatel vyvolaly debatu  

a spoustu dotazů na způsob ţivota tamních obyvatel. Soustředěnost a formulace dotazů 

byla na vysoké úrovni. O praktické činnosti byl malý zájem. Pozornost chlapců byla 

soustředěna hlavně na vojenskou techniku a zbraně, o kterých vyţadovali chlapci 

detailní informace a technická data. U chlapců byly vypozorovány veliké znalosti  

o zbraních.  

6.2.3  Změny verbálních a nonverbálních projevů u dětí 

 skupina z výchovného ústavu 

Ze strany přednášejících byl vyţadován od chlapců verbální projev bez pouţití 

sprostých slov. Chlapci byli upozorněni i na chování mezi sebou a bylo vyţadováno 

slušné chování a vyjadřování ve skupině. Dynamickým způsobem vedení programu 

volnočasové aktivity bylo docíleno umírnění verbálních a nonverbálních projevů  

u chlapců.  

 skupina z lesnické školy  

U skupiny chlapců z domova mládeţe lesnické školy nebyly sledovány výrazné změny 

verbálních a nonverbálních projevů. U některých zvídavých jedinců byla vypozorována 

zvýšená potřeba diskuze k dané problematice.  

6.2.4  Rozsah zájmu o danou problematiku 

 skupina z výchovného ústavu 

Jednoznačně lze konstatovat, ţe chlapci z výchovného ústavu projevovali povrchní 

zájem o problematiku. Zájem byl soustředěn na soutěţe a hry a moţnost volné 

manipulace s cvičnou výzbrojí.  
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 skupina z lesnické školy  

Chlapci z lesnické školy prokázali překvapivé znalosti o zbraních. Projevovali zvýšený 

zájem o vojenské zbraňové systémy a zbraně, coţ bylo pochopitelné vzhledem 

k zaměření studia na lesnické škole a k myslivosti, kterou vykonávají. Zaujala je však 

také hornatá krajina Afghánistánu. Doţadovali se představení dalších faktů  

a fotografických materiálů. 

6.2.5  Zájem dětí o prohloubení přednesené tématiky 

 skupina z výchovného ústavu 

Z odezvy skupiny chlapců výchovného ústavu bylo zřejmé, ţe zvolené volnočasové 

téma chlapce zaujalo. Někteří chlapci byli tak nadšení, ţe prohlašovali, ţe se stanou 

vojáky. Projev zájmu se dal vypozorovat i ze změny v chování, které se projevovalo 

uklidněním skupiny, kázní a změnou vyjadřování bez vulgarizmů. Nabídnuty moţnost 

realizace sportovně laděného programu se soutěţí ve střelbě ze vzduchovky byla přijata 

s nadšením. Moţnost dalšího setkání v rámci zpestření volnočasových aktivit byla 

přijata i vedením ústavu.  

 skupina z lesnické školy  

Chlapci z internátu lesnické školy projevili zájem o další moţná témata v rámci 

volnočasových aktivit. Z neformálních rozhovorů bylo zřejmé, ţe běţná volnočasová 

aktivita zevšední. Chlapci uvedli, ţe všední ţivot v domově mládeţe byl tematickými 

přednáškami zpestřen.  
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7.  VYHODNOCENÍ ATRIBUTŮ A JEJICH KOMPARACE 

U chlapců stejného věku z různých výchovných ústavů bylo zjištěno: 

U chlapců z Výchovného ústavu ve Ţluticích se projevily v průběhu realizace 

připraveného projektu týkajícího se volnočasových aktivit velké změny v chování i ve 

smýšlení. Chlapci zpočátku projevovali celkový nezájem o cokoliv. Nabízené činnosti, 

které zpočátku odmítali, postupně přijali a začali se vytvořeného programu 

volnočasových aktivit zúčastňovat a dobrovolně plnit zadané úkoly. V závěru činnosti 

dokázali chlapci reagovat na podněty přednášejících a vzájemně mezi sebou  

i s přednášejícími komunikovat. Byl zde vyvolán respekt k dospělým osobám, které 

byly přítomny při činnostech. Tím bylo zabráněno neţádoucím projevů chování (slovní 

napadání, poniţování, fyzickému napadání atd.) a rozklíţení skupiny. V danou chvíli 

proběhla úspěšná resocializace dané skupiny. Nabídnutou moţnost dalších 

volnočasových aktivit chlapci nadšeně přijali.  

U chlapců z Lesnické školy ve Ţluticích  

Chlapci z domova mládeţe lesnické školy se po celou dobu projevovali ukázněně 

s respektem. Při výkladu nerušili, dokázali bez problémů udrţet pozornost. Chápání 

souvislostí probíraných témat bylo bez potíţí a daná témata vyvolávala hlubší zájem. 

Výrazný zájem se projevil o tématiku vojenskou, především zbraně. Vzhledem 

k zaměření školy, která vychovává k úctě k přírodě myslivostí, lze předpokládat, ţe 

míra zájmu o zbraně není zapříčiněna zvýšenou agresivitou. Ve skupině chlapců byl 

vypozorován i jev nezájmu o předloţené volnočasové aktivity. Někteří chlapci ze 

skupiny otevřeně uvedli, ţe raději hrají počítačové hry a jen ze zvědavosti se přišli 

podívat, co se v domově mládeţe koná. Z toho lze usuzovat, ţe ve skupině chlapců 

lesnické školy jsou náznaky projevu sociálně patologického jevu závislosti na výpočetní 

technice ( netolismus). 

Komparací stanovených atributů a vyhodnocením získaných poznatků bylo prokázáno, 

ţe vhodně zvolené, dobře připravené a správným způsobem důsledně vedené 

volnočasové aktivity ovlivňují pozitivně vývoj a rozvoj dětí, zvláště u dětí 

z výchovných ústavů. 
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ZÁVĚR 

Po prostudování odborné literatury k tématice volnočasových aktivit jako prevence 

sociálně patologických jevů bylo v praktické části práce přistoupeno k výzkumnému 

šetření pomocí zvolených metod - metody přímého i nepřímého pozorování. Tyto 

metody byly vyuţity u dvou skupin mládeţe, které se od sebe liší především sociálním 

postavením a ţivotním hodnotovým ţebříčkem. Aby byl dosaţen cíl vytčený v úvodu 

práce, pozorovatel na základě podnětu k pozorování u objektu zkoumání při předkládání 

zvolených prostředků pozoroval zvolené atributy jednání.  

U pozorovaných skupin chlapců při realizaci projektu prvního tématu ,,práce policisty 

kriminalistického technika“ formou přednášky s provedeným praktickým cvičením 

a soutěţí byly pozorovány stanovené atributy. Výzkumným šetřením bylo zjištěno, ţe 

skupina chlapců z výchovného ústavu se zpočátku chovala neukázněně a dávala najevo 

nezájem o předloţené první téma. Pozitivní změna nastala při praktických činnostech, 

kdy se chlapci postupně a se zájmem zapojili do připravené činnosti. V identických 

podmínkách při realizaci prvního tématu práce policisty kriminalistického technika 

skupina chlapců z domova mládeţe lesnické školy projevovala od počátku ukázněnost  

a zvědavost.  

Při prezentaci druhé části projektu na téma ,,profesní příprava vojáka a ţivot 

v zahraniční misi“ byl u skupiny chlapců z výchovného ústavu pozorován zvýšený 

zájem o téma, otevřenost a komunikativnost. Chlapci přijali nastavené normy 

ukázněného chování při prováděných aktivitách. Realizace u skupiny chlapců v domově 

mládeţe  lesnické školy se setkala s velkým ohlasem, byl projevován vysoký zájem  

o fakta. U praktických ukázek byl vyţadován podrobný technický výklad a otevřená 

beseda k tématu.   

Z výsledků pozorování vyplynulo, ţe skupina chlapců z výchovného ústavu postupně 

vykazovala stejnou míru zájmu, zaujetí, ukázněného chování a vlastní aktivity jako 

skupina chlapců z domova mládeţe lesnické školy u tématu práce policisty 

kriminalistického technika projektu volnočasových aktivit.  
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Závěrem je nutné uvést, ţe při vhodně zvoleném podnětu k volnočasovým aktivitám, 

jenţ je provázen výraznými prostředky prezentace, můţe daná volnočasová aktivita 

zaujmout různé skupiny mládeţe, dokonce i skupiny vykazující určité dysfunkce. 

Můţeme konstatovat, ţe volnočasové aktivity na dané téma u obou skupin chlapců 

jednoznačně nesly prvky primární prevence, které omezují činnosti, které nazýváme 

sociálně patologické jevy. Lze říci, ţe projekt prevence proti kriminalitě vytvořený 

Vojenskou policií dokázal, i kdyţ jen krátkodobě, zpestřit chlapcům volný čas. Jedním 

z kladných výsledků realizace projektu byla také motivace chlapců ke zvyšování 

fyzické zdatnosti sportem, nabytí praktických dovedností a vyvolání zájmu o technické 

obory.  

V závěru práce je nutné zdůraznit, ţe u výzkumu za pomoci dotazníku se můţe objevit 

riziko zkresleného výsledku, neboť respondenti nemusí objektivně vypisovat pravdivé 

údaje a tím se můţe stát celý výzkum neobjektivní. Formou dotazníku by právě z tohoto 

důvodu nebylo moţné získat větší mnoţství dat neţ u metody přímého pozorování. Je 

potřeba si však také uvědomit, ţe metoda pozorování vyţaduje i určité zkušenosti 

pozorovatele. Zde je riziko opačné. Objektivní nemusí být pozorovatel. Při objektivním 

pozorování můţe pozorovatel získat daleko větší mnoţství informací a to v přirozeném 

nezkresleném prostředí pozorovaného objektu, proto se domnívám, ţe zvolená 

výzkumná metoda byla pro účel výzkumného šetření nejvhodnější. 
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Příloha č. 1 – PÍSEMNÁ PŘÍPRAVA 

Písemná příprava 

přednášek o AČR a VP ve školních zařízeních 

 

Předmět: Dvoudenní denní přednáškový cyklus Vojenského policisty o armádě, ţivotě 

vojáka v zahraniční misi a vlastních zkušenostech, o krajině a lidech v Afghánistánu, 

kriminalistické technice a protidrogové problematice ve společnosti. 

Téma:  

1. část 

- potřeba armády v současné době, dovednosti vojáků, ukázka pyrotechnického obleku 

- ţivot vojáka v zahraniční misi v Afghánistánu 

- o lidech a krajině Afghánistánu 

- projekce, ukázka tradičního afghánského oblečení a jiných předmětů 

2. část 

- práce kriminalistického technika, praktické ukázky daktyloskopie, trasologie 

- protidrogová prevence, drogové testy,  

 

Cíl přednáškového cyklu: Pedagogicky působit na děti Výchovného ústavu, dětského 

domova se školou ve Ţluticích a Lesnické střední škole ve Ţluticích v rámci 

pedagogické praxe studenta Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Seznámit 

ţáky s prací a zkušenostmi vojenského policisty – kriminalistického technika a rozšířit 

tak rozměr vnímání světa skupinu dětí ve věku 14 aţ 18 let. Pozorováním  

a porovnáváním skupin ţákůa následným rozhovorem s vybranými jedinci po 

konsultaci s vedoucími vychovateli jednotlivých výchovných zařízení získat z reakcí 

ţáků na jednotlivá témata poznatky pro zpracování bakalářské práce. Tématem práce 

jsou Volnočasové aktivity jako prevence sociálně – patologických jevů. Cílem práce je 

poukázat na moţná negativa ve výchově mládeţe a na formy prevence s vyuţitím 

volného času.  
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Metoda: tematický výklad, projekce fotografií k uvedeným tématům a krátká videa, 

diskuze, ukázka drobných předmětů, formou hry praktické činnosti, trasologie, 

daktyloskopie. 

Místo zaměstnání: učebna Výchovného ústavu, hřiště nebo jiné venkovní prostory 

zařízení pro praktické ukázky. 

Čas: kaţdá přednášková část v délce 2 hodiny, rozdělená do třech 30 minutových 

bloků, v období prosince 2012 aţ ledna 2013. Konkrétní datum bude stanoveno po 

dohodě s ředitelkou Výchovného ústavu Ţlutice, Mgr. Michaelou CÁSTKOVOU. 

Materiální zabezpečení: vlastní počítač, projektor, pro ukázky z kriminalistiky vyuţití 

nespotřebovaného materiálu, který procházejí dobou expirace, drobné předměty  

a fotografie z kriminalistické techniky. 

 

Rozpracovaná témata s přílohou v elektronické podobě 

1. část 

1.1 

Potřeba armády v současné době – diskuse s ţáky s hledáním odpovědí na otázky: Co 

víte o AČR? Myslíte si, ţe je armáda důleţitá? Co víte o světových konfliktech  

a historii? 

1.2 

Dovednosti vojáků. Co musí voják umět? Jaké vlastnosti by měl voják mít? Víte, jak 

vypadá výcvik vojáků? 

1.3 

Ukázka pyrotechnického obleku s moţností vyzkoušet si náročnost pohybu v obleku 

s ukázkou školního granátu URG. Projekce oficiálně vydaného DVD BRN 601 

v Prostějově o náročnosti výběrového řízení k jednotce speciálních sil. 
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1.4 

Ţivot vojáka v zahraniční misi v Afghánistánu. Vyprávění s projekcí fotografií z mise 

v Afghanistánu z provincie Uruzgan 2010, o stráţní sluţbě, ubytování jednotek, 

psychické náročnosti v prostředí. 

1.5 

O lidech a krajině Afghánistánu. Krátká presentace power-point (Jak jsem byl 

v Afghánistánu se základními informacemi o zemi. Vyprávění o záţitcích z cest při 

plnění úkolů v provincii Badachšán v roce 2008, návštěvách škol, sirotčinců a distribuci 

humanitární pomoci a darů českých dětí cestou humanitární organizace Stonoţka. 

1.6 

Projekce filmu na DVD vydaného BRN 601 Prostějov o působení jednotky v Jalalabádu 

v roce 2012. 

1.7 

Ukázka tradičního afghánského oblečení – figurantem bude přednášející. Ţáci si mohou 

vyzkoušet „burku“ tradiční ţenský oblek. Výstava drobných předmětů, např. obušek na 

osli, tradiční tlakový hrnec, dětské šaty, olejová lampa, fotografie lidí dětí krajiny 

formátu  A4. 

 

2. část 

2.1 

Důleţitost práce kriminalistického technika na místě činu s výchovným důrazem              

na schopnosti a moţnosti expertů v odvětvích kriminalistické techniky. Ukázka 

techniky, materiálu a fotografií schválené náčelníkem. 

2.2 

Praktické ukázky z daktyloskopie. Ţáci podle zájmu si mohou formou hry vzájemně 

vyzkoušet snímání kontrolních otisků prstu. Z odvětví trasologie odlévání stopy sádrou 

dentalstone.  
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2.3 

Protidrogová prevence formou diskuze s praktickou ukázkou drog testů, se kterými 

pracuje policie. 

 

POZNÁMKA: 

Při přednáškách nebudou prezentovány zbraně a detaily o vojenské technice, 

z kriminalistické techniky jen všeobecně známé metody bez uvedení detailů. 

Vzhledem k předvánočnímu období, navrhuji termín realizace přednášky ve dnech  

7.1.2013  a 8.1.2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


