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ÚVOD 

Člověk je tvor společenský a jeho plnohodnotný rozvoJ je možný pouze ve 

společnosti ostatních lidí. Každý žije v nějakém konkrétním prostředí (časovém, kulturním, 

duchovním a sociálním), které v interakci s vnitřními dispozicemi a procesy jedince, rozvíjí 

jeho biologický potenciál a utváří tak jeho osobnostní vlastnosti a charakteristiky. Celý život 

člověka je sledem různých situacích, ve kterých každý víceméně aktivně hledá rovnováhu 

mezi vyjádřením vlastní individuality a podřízením se tlaku společenských norem, které 

individualitu svým způsobem omezují. Interakci jedince a prostředí (míním tím jak 

bezprostřední okolí reprezentované hlavně rodinou a školou, tak široký pojem kultura nebo 

společnost) můžeme nazvat socializačním procesem. V socializačním procesu se jedinec učí 

žít v sociálním prostředí, učí se chápat a přizpůsobovat se požadavkům okolí a učí se 

rozlišovat vhodné a nevhodné chování v různých situacích. Cílem socializačního procesu je 

tedy jedinec s osvojenými nezbytnými kompetencemi (způsoby chování, návyky, soc. 

dovednosti ... ) pro život v dané společnosti. Socializace má za úkol zformovat jedince tak aby 

se i o samotě choval jako by byl pod stálým dohledem ostatních členů společnosti, ale 

zároveň si uchoval svoji jedinečnost, tvořivost a originalitu. Během socializace si osvojujeme 

a v určité míře přijímáme vědění, hodnoty, sociální normy a role společnosti ve které žijeme. 

Sociální normou rozumíme ustálené, danou společností uznávané, očekávané a tolerované 

způsoby jednání a chování jedince z hlediska věku, pohlaví a společenského statutu. 

Podstatou socializace je tedy interiorizace - zvnitřnění požadavků okolí aexteriorizace -

forma chování, kterou se interirorizace projevuje. 

Chování je určované psychikou člověka a výchovou. Promítají se do něj všechny vnitřní 

psychické procesy a stavy a také učením získané a zvnitřněné návyky. Chování se vždy 

uskutečňuje v nějakém sociálním prostředí a je reakcí na jevy a vztahy v tomto prostředí. 

Viditelné projevy chování jsou výsledkem komplikovaných procesů uvnitř psychiky člověka, 

do kterých se zapojují vnitřní individuální dispozice a procesy (biologické vybavení člověka 

- temperament, inteligence atd.) a vnější faktory (výchovné a kulturní prostředí). 

Ne každý jedinec dosáhne výše zmíněných cílů socializačního procesu a jeho chování 

neprobíhá v rámci vymezených sociálních a popřípadě i právních norem společnosti. Toto 

chování pak nazýváme chováním deviantním, poruchovým, antisociálním, delikventním 

apod. U mládeže se nejčastěji používá pojem porucha chování a v případě porušování 

právních norem společnosti je také používán pojem juvenilní delikventní chování. 



V současné době se zdá, jakoby poruchy chování byly stále rozšířenější. Každou 

chvíli jsme v médiích informováni o trestných činech páchaných dětmi či mladistvými, o 

šikaně a dalším porušování sociálních norem společnosti dětmi a mladistvými. Tomuto zdání 

dávají za pravdu i provedené analýzy změn asociálního nebo kriminálního chování 

mladistvých. Podle rozboru charakteristiky vývoje situace voblasti kriminality mládeže 

v České republice provedené Ministerstvem vnitra, je mezi pachateli téměř všech druhů 

trestných činů dlouhodobě registrován zvyšující se podíl dětských, mladistvých a mladých 

dospělých pachatelů. Za posledních 20 let se zvýšil počet vyšetřovaných dětí a mladistvých 

téměř tři a půl násobně. Závažným fenoménem ve vývoji kriminality dětí a mladistvých je 

dva a půl násobný nárůst trestných činů v oblasti násilné trestné činnosti. l 

Protože poruchy chování zasahují normy dané společnosti, snaží se společnost 

zjednat nápravu poruch chování na různých úrovních. Nejprve se jim snaží předejít v rámci 

primární prevence a pokud toto selže je nutná náprava vzniklých škod. K nápravám poruch 

chování jsou ve společnosti zřizovány instituce. Práce v těchto institucích se liší podle 

terapeutických přístupů, které preferují. 

Již téměř 8 let pracuji s dětmi a mladistvými s problémovým chováním. Vím tedy 

z vlastní zkušenosti, jak složitý a náročný je proces nápravy poruch chování. Setkávám se s 

dětmi a mladistvými s širokou škálou problematického chování od přechodného a vývojem 

podmíněného zlobení až po porušování právních norem našeho státu. Hlavním cílem mým a 

mých kolegů je pomoci těmto dětem a dospívajícím zlepšit jejich prožívání, chování a 

poznávání. Ve spolupráci se školou, rodinou, OSPOD a ostatními pomáhajícími institucemi, 

se snažíme co nejlépe pomoci dítěti, mladistvému a jeho rodině nalézat nové formy sociálně 

přijatelnějších reakcí na běžné i zátěžové situace. Často s kolegy diskutujeme, jaké jsou 

příčiny poruchy chování u toho kterého klienta a jaká forma terapie zrovna tomu 

konkrétnímu klientovi může pomoci, jaká intervence mu může naopak uškodit. Tyto diskuse 

mě inspirovali k výběru tématu poruch chování jako tématu mé diplomové práce. 

lMINISTERSTVO VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY. Návrh systémového přístupu k péči o dětské a mladistvé 
delikventy. (on-line). URL: http://www.mvcr.czlprevence/priority/mládežlsystpris.htm 
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Tato diplomová práce je rozdělena do následujících oblastí: 

Nejprve se zabývám poruchami chování obecně - porovnávám definice poruch chování tak, 

jak je popisují různí autoři, sleduji jaké jsou příčiny poruch chování a ukazuji jaká rizika 

hrozí během socializačního vývoje dítěte s ohledem na vznik a rozvoj poruch chování. Ve 

druhé části předkládané práce rozděluji poruchy chování a popisuji nejčastější projevy 

poruch chování u dětí a mládeže. V další části se zabývám charakteristickými znaky 

osobnosti dítěte a mladistvého s poruchou chování. V předposlední části ukazuji možné 

přístupy k nápravě poruch chování z pohledu různých psychologických teorií a jejich 

vysvětlení příčin poruchového chování. V části poslední ukazuji možné konkrétní způsoby 

pomoci a nápravy poruch chování v jednotlivých typech institucí. Celou tuto práci, která má 

teoretický charakter, doplňuji příklady z praxe. Z důvodu dodržení ustanovení zákonných 

norem a s ohledem na profesní etiku jsou veškeré osobní údaje o osobách klientů a všech 

ostatních zúčastněných změněny. Beze změny jsou ponechány veškeré další údaje. 

3 



I. PORUCHY CHOVÁNÍ 

V této kapitole Vás seznámím s obecnou charakteristikou poruch chování, jejich 

závažností pro jedince samotného, pro jeho vztahy s okolím a pro společnost, dále se budu 

zabývat etiologií a diagnostikou poruch chování. Zároveň se zaměřím na nejběžnější poruchy 

ajejich konkrétní projevy. 

1.1. Vymezení pojmu 

Pojem poruchy chování je velmi široký, zahrnuje celou škálu chování a v literatuře 

najdeme různé pohledy na tuto problematiku. Problematice poruch chování se věnuje několik 

vědních oborů zabývajících se člověkem a jeho životem. Patří sem psychologie (především 

psychologie sociální, vývojová psychologie a psychologie osobnosti), medicína (neurologie, 

psychiatrie), speciální pedagogika, sociologie a další. Každá z těchto disciplín si vytváří svoji 

definici a hlavně každá vidí příčinu poruch chování trochu někde jinde, pod svým zorným 

úhlem. 

Poruchy chování jsou v pedagogickém slovníku vymezeny jako projevy chování dětí a 

mládeže, které nerespektují ustálené společenské normy. K jejich vzniku přispívá vliv 

nevhodného nebo nedostatečného výchovného působení a vlivy sociální, určité dispozice 

osobnosti, ale i poruchy v oblasti CNS. Poruchy chování můžeme hodnotit podle jejich 

společenské závažnosti a důsledkům pro život jedince. Jde např. o záškoláctví, toxikomanii, 

loupeže, agresivitu a další2
. 

Medicína, respektive psychiatrie pohlíží na poruchy chování jako na nemoc (F91) a 

v mezinárodní klasifikaci nemocí (MKN-IO, DMS) tyto poruchy definuje jako opakující se a 

dlouhodobé, tzn. minimálně 6 měsíců trvající, projevy chování, kdy dítě nebo dospívající 

porušuje sociální očekávání přiměřené věku. Proto je závažnější než obyčejná dětská 

nezbednost nebo rebelantství v adolescenci. Důvodem pro diagnostikování poruchy chování 

tedy nejsou ojedinělé disociální nebo kriminální činy, protože diagnóza vyžaduje aby 

charakter tohoto chování byl relativně trvalý. Poruchy chování se často sdružují s 

nepříznivým psychosociálním prostředím včetně neuspokojivých vztahů v rodině. Dítě, které 

trpí poruchou chování podle této klasifikace jedná di sociálně, agresivně a vzdorovitě a neplní 

2 PRŮCHA, J. WALTEROVÁ, E., MAREŠ,J. Pedagogický slovník. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-579-2 
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očekávání přiměřená jeho věku3 . 

Z pohledu pedagogického řeší poruchy chování obor speciální pedagogiky - etopedie. 

Etopedie označuje poruchou chování nežádoucí projevy chování různého stupně od 

zlozvyků, neposlušnosti, vzdorovitosti přes lhaní, krádeže, útěky a toulání, záškoláctví až 

k delikventnímu chování. Z etopedického hlediska se jedná o poruchy jedince, jimiž se 

vymyká zpřiměřeného chování svojí věkové a sociální skupiny. Tyto projevy mohou být 

zapříčiněny sociální nebo výchovnou narušeností, výchovnou zanedbaností, specifickými 

psychiatrickými příčinami a kombinací všech těchto příčin4 • 

M. V ágnerová5 charakterizuje poruchy chování jako odchylku v oblasti socializace, kdy 

dítě není schopné respektovat běžné normy chování na úrovni odpovídající jeho věku, 

popřípadě úrovni jeho rozumových schopností. 

Všechny definice poruch chování u dětí a dospívajících popisované v literatuře se shodují 

na tom, že jde o poruchu nebo odchylku v oblasti socializace - jedná se o projevy chování, 

kdy dítě nebo dospívající nerespektuje a porušuje ustálené společenské, popřípadě právní 

normy společnosti. V literatuře se dále uvádějí základní znaky, které musí být všechny 

naplněny aby se jednalo o poruchu chování. Těmito znaky jsou - opakované a dlouhodobé 

porušování norem, neschopnost respektovat normy na úrovni, která odpovídá věku, 

popřípadě úrovni rozumových schopností dítěte, absence pocitů viny ve vztahu k důsledkům 

vlastního jednání. Znamená to tedy, že i když projevy chování dítěte splňují všechna kritéria 

poruchového chování není vždy možné mluvit o psychické poruše nebo nemoci. Žádná 

z definic nepřihlíží k etiologii poruch chování. 

Nemluvíme o poruše chování, pokud k vybočení z normy došlo náhle u dítěte, které se do 

této doby projevovalo v souladu s očekáváním. Toto chování může být signálem nějakého 

dramatického zážitku v životě dítěte. Jako doba, jejíž uplynutí je nezbytné pro 

diagnostikování poruchy chování se uvádí minimálně 6 měsíců. 

O poruše chování nemůžeme mluvit také v případech, kdy dítě není schopné pochopit 

význam sociálních norem a hodnot odpovídajících jeho věku. Důvodů tohoto nepochopení 

může být mnoho, může jít např. o mentální retardaci, důsledky některých nemocí a úrazů 

(ADHD, epilepsie, organické poškození mozku) nebo odlišné kulturní prostředí se zcela 

3 MKN.Duševní poruchy a poruchy chování. Popisy klinických příznaků a diagnostická vodítka. (Přel. z angl. 
orig.) Praha: Psychiatrické centrum, 1992. ISBN 80-85121-37-9, str.232 až 236 
4 KLÍMA,P., KLÍMA,l. Základy etopedie.Praha: SPN, 1974. 
5 Srov. např. s V ÁGNEROV Á, M. Psychologie problémového dítěte školního věku. Praha: Karolinum, 1997. 
ISBN 80-7184-488-8 nebo V ÁGNEROV Á, M. Kognitivní a sociální psychologie žáka základní školy. Praha: 
Karolinum, 200 l.ISBN 80-246-0181-8 
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odlišnými normami (dítě se může chovat plně v souladu s normami dané rodiny či subkultury 

a motivace k poruchovému chování je z tohoto pohledu srozumitelná, čitelná a zcela 

odpovídá očekávanému chování). O poruchu chování se tedy jedná v případě, kdy dítě 

normy a hodnoty zná, chápe jejich význam, ale neakceptuje je nebo se jimi nedokáže 

řídit. 

Kritéria pro určení poruchy chování 

Abychom mohli říci, že se jedná o poruchu chování, je potřeba aby se v posledním půlroce 

v chování souběžně objevovaly minimálně tři z následujících symptomů (čím více symptomů 

a čím trvaleji se objevují v chování, tím je pravděpodobnější, že jde o poruchu chování)6: 

1. Agrese k lidem nebo zvířatům 

• Šikanování nebo zastrašování ostatních 

• Vyvolávání bitek 

• Používání předmětů, které mohou zranit ostatní, jako zbraně 

• Projevování fyzické agrese a hrubosti k lidem nebo zvířatům 

2. Destrukce majetku a vlastnictví 

• Zakládání ohně se záměrem poškození majetku 

• Ničení majetku (patří sem i vandalismus) 

3. Nepoctivost a krádeže 

• Krádeže 

• Lhaní k získání prospěchu nebo s cílem vyhnout se povinnostem 

• Vloupávání do domů, budova aut 

4. V ážné porušování pravidel 

• Útěky z domova 

• Toulání 

• Záškoláctví 

1.2. Etiologické faktory vzniku poruch chování 

Čím jsou podmíněné poruchy chování a jejich vznik? Toto je otázka, kterou si klade řada 

odborníků z různých oborů lidského života. Najít příčiny vzniku, popřípadě motivaci 

6 v " podle HORT, V., HRDLlCKA,J., KOCOURKOVA, J., MALA.E A KOL.Dětská a adolescentní 
psychiatrie. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-472-9, str. 316 
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k poruchovému chování je velmi důležitým krokem k nápravě těchto poruch. Pokud chceme 

sjednat nápravu jakékoliv poruchy nebo nemoci, musíme nejprve pátrat po příčině této 

nemoci či poruchy. Bez znalosti příčin se při léčbě můžeme zaměřit pouze na zmírnění 

důsledků poruchy, ale poruchu nenapravíme. Proto je tak důležité věnovat se hledáním a 

vysvětlováním možných příčin nestandardního chování. Výklady etiologie poruch chování 

jsou velmi nejednotné. Příčiny vzniku a rozvoje poruch chování nejsou vždy úplně jasné a 

jednoznačné. Na rozvoji poruch chování se vždy podílí více aspektů, nebo-li faktorů a proto 

mluvíme o multifaktoriální dispozici k poruchovému chování. Faktory ovlivňující vznik 

poruch chování můžeme rozdělit na biologické, psychologické a sociální. Tyto faktory jsou 

vždy ve vzájemné interakci a pro dosažení nápravy bývá často nezbytné ovlivňovat všechny 

oblasti zároveň. 

Je důležité zmínit, že je téměř nemožné najít jednu konkrétní příčinu, ale je nutné zjistit, 

které faktory byly v rozvoji poruchy u konkrétní osoby pravděpodobně nejdůležitější. 

1.2.1. Biologická podmíněnost 

Genetické dispozice 

Genetická dispozice k nestandardnímu způsobu reagování nebo k disharmonickému vývoji 

osobnosti se v dětství projevuje nejvíce na úrovni temperamentu. Především jde o 

impulzivitu, dráždivost a sklony k afektivním výbuchům. Mezi další rizikové faktory na 

straně genetických dispozic osobnosti patří potřeba vyhledávat vzrušení, snížený nebo 

naopak zvýšený sklon k úzkostnému prožívání a nízká závislost na odměně. K dědičným 

dispozicím musíme zařadit také dispozice k poruchovému, zejména agresivnímu chování 

v rodině - k asociálnímu chování bývá zpravidla disponován alespoň jeden z rodičů. V těchto 

případech je však velmi těžké rozlišit dědičnou zátěž od nevhodného výchovného stylu, 

protože je velmi pravděpodobné, že takový rodič se bude chovat problematicky a pro svoje 

dítě bude nežádoucím modelem chování. 

Biologické dispozice 

Na úrovni porušení nebo oslabení CNS vzniká biologické znevýhodnění. Jedná se 

převážně o poruchy vzniklé během prenatálního vývoje či v perinatálním období, dále pak 

po úrazech hlavy či v důsledku ADHD a nebo například u některých typů epilepsie. Chování 

člověka je na biologickém základu projevem chemických, genetických a elektrických 
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procesů uvnitř těla, převážně potom v mozku. Základem chování z biologického pohledu 

jsou neurobiologické procesy v mozku. 

Mezi hladinou některých hormonů a chováním existuje určitá spojitost. Mezi chemické 

prvky, jejichž hladina v těle ovlivňuje chování patří hlavně hormon testosteron a 

neurotransmitery serotonin a dopamin. 

Testosteron je mužský pohlavní hormon, jehož vysoká hladina způsobuje zvýšenou 

pohotovost ke konfliktům a agresivitě a chování osob se zvýšenou hladinou tohoto hormonu 

můžeme častěji označit jako asociální. Muži s vysokou hladinou testosteronu mají větší 

tendenci vyhledávat vzrušení a mají sklony k dominanci a agresivitě. 

Serotonin a dopamin jsou chemické látky, které přenášejí informace zjednoho neuronu do 

druhého, je tzv. neurotransmiterem. Serotonin uklidňuje a zmírňuje emoce a pomáhá člověku 

ovládat impulzivní jednání. Nízká hladina serotoninu má za následek sklony k větší 

agresivitě, impulzivnímu jednání a násilí a chování ohrožujícímu i jedincův život (riskantní 

chování, zneužívání drog ... ). Zkoumáním pachatelů odsouzených za násilné trestné činy bylo 

zjištěno, že ve většině případů mají velmi nízkou hladinu serotoninu a vysokou hladinu 

testosteronu.7 Hladinu serotoninu mají obecně vyšší ženy než muži. Dopamin je 

pravděpodobně nejdůležitější ze všech neuropřenašečů, které se podílejí na pocitu touhy. 

Neurony produkující dopamin v centrální části mozku "zabarvují" lidské vnímání vnějšího 

světa. Vysoká hladina dopaminu má podíl na zvýšeném sklonu k agresivitě. 

Instinktivní a emocionální chování se uskutečňuje prostřednictvím limbického systému a 

v něm má velkou úlohu amygdala. Amygdala je komplex velkého počtu neuronálních jader 

v přední části spánkových laloků. Amygdala se podílí na dodávání emočních obsahů 

smyslovým informacím v každodenních situacích. Při poškození amygdaly dochází mimo 

jiné k poškození sociálního chování. 

Inteligence 

Nebylo prokázáno, že by úroveň inteligence nějak významně ovlivňovala vznik poruch 

chování. Mezi asociálními jedinci se objevují i jedinci s nadprůměrným IQ. Avšak jedinci 

s extrémními zápornými hodnotami (pásmo lehké mentální retardace) jsou pro svoji 

sugestibilitu častěji zneužíváni zejména při páchání trestných činů. 

7 viz např. KOUKOLÍK, F O vztahu lidského mozku a chování. Praha: Karolinum, 1997. nebo MATOUŠEK,O. 

Mládež a delikvence. Praha: Portál, 1998. 

8 



1.2.2. Psychologická podmíněnost 

Protože každé lidské chování má nějaký důvod, motiv, který většinou slouží 

k uspokojování nějaké potřeby, můžeme příčiny poruch chování vidět právě v motivaci 

k takovému chování. Z psychologického hlediska může být porucha chování vysvětlena 

jako8
: 

• hyperkompenzace, 

• volání o pomoc, 

• projev emoční deprivace, 

• disharmonický vývoj osobnosti, 

• závažná psychická porucha (deprese, epilepsie a další). 

K hyperkompenzaci, tj náhradnímu uspokojení dochází, v případech, kdy dítě svoJe 

potřeby jinak uspokojovat nemůže. Nejčastěji jsou tímto způsobem uspokojovány základní 

potřeby - citové jistoty a bezpečí, seberealizace a stimulace. 

Při uspokojování potřeby jistoty a bezpečí si dítě tímto chováním - samozřejmě nevědomě -

zajišťuje pozornost svého okolí a dost možná i náhražku citového zakotvení v rodině. Dítě 

může zkoušet překračovat hranice, proto aby si zajistilo alespoň nějakou pozornost, protože i 

negativní pozornost je pro něj lepší než žádná pozornost. Pokud jedinec žije v podmínkách, 

které mu neumožňují nebo blokují běžnou a společensky přijatelnou formou seberealizaci, 

může se pokoušet zvyšovat pocit vlastní hodnoty asociálním chování - dochází tak k 

seberealizaci nežádouCÍm směrem. Stane-li se, že jedinec nemá dostatek podnětů ze svého 

okolí, může uspokojovat potřebu stimulace náhradními způsoby, které nejsou standardní. 

K hyperkompenzaci většinou dochází u dětí, které jsou odmítané a izolované a nepřiměřené 

chování je jediným prostředkem, kterým si dítě umí zajistit pozornost a kontakt svého 

nejbližšího okolí. 

Miroslav, 12 let. Do SVP byl přijat pro přetrvávající problémy s agresivitou vůči 

učitelům, spolužákům a rodičům. Chlapec je od raného věku zlostný, vzpurný a 

8 .,. .,., 
podle RICAN, P. KREJCIROVA, D A KOL.Dětská klinická psychologie.Praha:GRADA,1997. ISBN 80-

7169-512-2 a VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-
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agresivní. Rodiče jej často zavírali a zavírají na několik hodin do pokoje, kde musí být 

sám" ... aby si uvědomil, že se chová špatně ... H. O jeho nápadech se vyjadřují posměšně 

a velmi těžko hledají situace, ve kterých by ho mohli pochválit. V závěrech 

psychologického vyšetření najdeme zjištění, že Miroslav má dobrou praktickou i sociální 

inteligenci, kterou může zneužívat v asociálním chování, malou empatii a agresivní 

výpady na pozadí nejistoty. Diagnostikována mu byla porucha adaptability s pohotovostí 

k neschvalovanému jednání. Je labilní a nevyrovnaný. Cítí se být nepřijímán, v rodině 

mu chybí pospolitost. Chce se prosadit a dosáhnout uznání, chce být respektován a 

vyniknout jako zvláštní osobnost. Zároveň má však snížené sebevědomí a trpí pocity 

méněcennosti. Potřebuje povzbuzení. 

Volání o pomoc - motivací k neadekvátnímu chování je v těchto případech potřeba úniku 

z aktuálně subjektivně prožívané tíživé nebo ohrožující situace. Děti, které takto volají o 

pomoc bývají často i úzkostné nebo depresivní. Nejde jim primárně o uspokojení vlastních 

potřeb, ale o vlastní záchranu a proto se činy jeví často jako nesmyslné. Velmi často se tento 

typ poruchy objevuje jen v určitém prostředí, které dítě nebo mladistvý vnímá jako 

ohrožující .. 

Emoční deprivace - neadekvátní chování může být podmíněno dlouhodobou citovou 

deprivací, tzn. dlouhodobým neuspokojováním základních citových potřeb, zejména potřeby 

jistoty a bezpečí. K emoční deprivaci dítěte může docházet jak v rodině, tak v ústavním 

zařízení. Emoční deprivace patří do "rodiny" psychické deprivace. Základní definice 

psychické deprivace, jejímiž autory jsou J. Langmeier a Z. Matějček je formulována takto: 

" Psychická deprivace je psychický stav vzniklý následkem takových životních situací, kdy 

subjektu není dána příležitost uspokojovat některé základní psychické potřeby v dostačující 

míře po dosti dlouhou dobu9
". Deprivován je tedy člověk, kterému není dána možnost, aby 

rozvinul a ve svém životním prostředí uplatnil své základní psychické potřeby (přísun 

určitých důležitých podnětů je nedostatečný). Je přitom definováno pět takových základních 

psychických potřeb: potřeba proměnlivosti a kvality vnějších podnětů, potřeba určité stálosti 

a řádu v podnětech, potřeba prvotních emocionálních a sociálních vztahů, potřeba 

společenského uplatnění a hodnoty a potřeba otevřené budoucnosti nebo životní 

perspektivylO. Emoční deprivací tedy rozumí Matějček "dlouhodobé strádání v oblasti 

9 LANGMEIER, J. A MATĚJČEK, Z. Psychická deprivace v dětství. Praha: SZN 1968; str. 24 
10 KOLUCHOV Á, J.: Psychický vývoj dětí v pěstounské péči, Praha: MPSV ČR, 1992. str.18 
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prvotních emocionálních a sociálních vztahů11 ". Zejména jde o potřebu jistoty a bezpečí a 

dále o potřebu stálosti a řádu. Toto strádání pak může velmi zásadně ovlivnit další vývoj 

osobnosti dítěte v negativním smyslu. Emoční deprivaci způsobuje nedostatek specifických 

emočních podnětů a nedostatečný nebo úplně chybějící spolehlivý a stabilní vztah 

s mateřskou osobou. Pro zdárný vývoj jedince se jeví jako podstatný ranný vztah s mateřskou 

osobou, která by měla pomoci dítěti získat základní důvěru ve svět a v závislosti na tom pak 

pocit životní jistoty. Pokud z nějakého důvodu mateřská osoba neumí nebo nemůže plnit tuto 

funkci, dítě má pak v dalším vývoji problémy zejména ve schopnosti navazovat a udržovat 

pozitivní vztahy k ostatním lidem i k sobě samému a ke světu. Deprivační zkušenost se 

samozřejmě negativně projevuje ve všech složkách dynamiky osobnosti - v chování, 

prožívání a uvažování. Emoční deprivací trpí zejména děti nechtěné a odmítané a děti 

v ústavní péči, které nemají žádného "svého" člověka. 

Ladislav, II let. Na diagnostický pobyt do SVP byl přijat pro lhaní, krádeže, 

agresivitu vůči spolužákům a neplnění školních povinností. Vlastní matku neviděl od 3 

let. Nejeví o nij zájem, nekontaktuje ho. Od tří let cestoval po různých příbuzných 

(rodiče matky, rodiče otce) až si jej otec vzal k sobě, když se znovu oženil. Je to cca 3 

roky, tzn. že Lukášovi v té době bylo 8 let. Nevlastní matka má Ladislava ráda. Ve škole 

má na jednu stranu hodně pochval za aktivitu a snahu, ale zároveň poznámky a důtky za 

ubližování spolužákům. Doma občas ničí věci - rozřezal si pyžamo, trhá plyšáky, krade 

peníze a kupuje za ně sladkosti pro sebe i pro spolužáky. Ukradl například náboje do 

otcovy pušky a rozdával je spolužákům. Od té doby, pokud rodiče odcházejí z domu, 

zamykají před Ladislavem kuchyni, obývací pokoj a ložnici. Diagnostikována u něj byla 

nesocializovaná porucha chování. V závěrech psychologického vyšetření najdeme tato 

zjištění -IQ v horním pásmu průměru. Ladislav je společenský a sociálně smělý, avšak 

více méně lhostejný k přáním ostatních (bez pocitů viny, emoční oploštělost), ke druhým 

spíše nedůvěřivý. Emocionálně labilní s nižší frustrační tolerancí a se sklonem k menší 

všímavosti k varovným signálům (neumí správně dekódovat sociální situace). Je u něj 

patrné nízké sebehodnocení a pocit nejisté budoucnosti. 

Další závažnou deprivací je sociokulturní deprivace. Tu charakterizuje nedostatek 

podnětů, které podporují rozvoj schopností a dovedností dítěte. Tato deprivace může být 

spojena i s citovou deprivací, ale také nemusí (např. v případech sociálně či intelektově 

II DUNKOVSKÝ,J., DYTRYCH, Z., MATĚJČEK, Z, Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě. Praha: 
Avicenum. 1995, str. 148 
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slabých rodičů, kteří sice potřebu bezpečí a jistoty dítěte uspokojují, ale nestačí na to aby 

dětem poskytovali podněty pro rozvoj ostatních schopností). 

Dětem s disharmonickým vývojem osobnosti (směrem k disociální poruše osobnosti nebo 

k hraniční poruše osobnosti) chybí schopnost navázat vřelé vztahy s druhými lidmi, bývají 

často agresivní a impulzivní, neprožívají lásku ani pocity viny. Jejich činy bývají zaměřeny 

na okamžité osobní uspokojení a ne proti konkrétním osobám. Tyto děti se neumí poučit 

z vlastní zkušenosti. K dospělým se často umí chovat mile a zdvořile, ukazují lítost - "mluví 

jako kniha, "sypou si popel na hlavu" a slibují nápravu, avšak zpravidla svoje chování 

nezmění. Disharmonický vývoj znamená vývoj nesouměrný, nevyvážený a u dětí a 

mladistvých nabývá různých podob, podle toho, které stránky osobnosti jsou zdůrazněny a 

které spíše potlačeny. S poruchami chování pravděpodobně nejvíce souvisí poruchy 

rozhodování a poruchy volní (nezdrženlivý vývoj s nedostatkem sebeovládání), poruchy 

citového vývoje (hyperemotivní formy citů) a poruchy vyšších citů a morálního hodnocení 

(anetická forma disharmonického vývoje). Disharmonický vývoj bývá s velkou 

pravděpodobností podmíněn těžkou citovou deprivací v raném věku dítěte. Disharmonický 

vývoj osobnosti je možné rozpoznat podle typických obraných mechanismů12 v chování: 

Aktivní rozštěpení - jedinci chybí vnitřní poznání, že v jednom člověku jsou přítomny 

dobré i špatné vlastnosti, vždy vidí jen jednu stránku. Vzniká ve velmi raném věku u těch 

jedinců, kteří neměli možnost dostatečně se identifikovat s mateřskou osobou. Ta 

z nejrůznějších důvodů nemohla nebo nedokázala uspokojovat emoční potřeby dítěte. 

Odštěpení je jedním z nejranějších obranných mechanizmů, kdy dítě odštěpí ty části 

mateřské osoby, které ho ohrožují. Tento obranný mechanismus brání dítě před 

existenciální úzkostí a strachem ze záhuby. 

Primitivní idealizace - dítě si idealizuje matku jako někoho dokonalého a všemohoucího 

a tím si zvyšuje bezpečnost. Pokud ale potřeba bezpečnosti není dlouhodobě dostatečně 

uspokojována, může docházet k tornu, že jedinec stále hledá někoho, koho by si 

idealizoval, aby ho chránil a tím si zvyšoval vlastní pocit bezpečí. 

Projektivní identifikace - vnitřní ohrožující pocity jedinec promítá navenek na ostatní 

lidi. Agrese pak slouží k úlevě vnitřního napětí, odbourání nepříjemných pocitů (zde 

slouží stejně jako droga). 

12 podle ROHR, H.Hranžční porucha osobnosti.Praha:Portál, 2003.ISBN 80-7178-724-8 
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Popření - jedinci s disharmonickým vývojem osobnosti neberou na vědomí svoje vlastní 

pocity, a proto si nemohou vybudovat stálý obraz sebe sama. 

Lukáš, 15 let. Lukáš byl přijat na diagnostický pobyt v SVP pro problémy s chováním. 

Jednalo se zejména o záškoláctví, experimentování s THC, podíl na vloupání do 

mateřské školy, pouliční bitky a napadení policisty. Rodiče jsou rozvedeni, otce Lukáš 

pravidelně navštěvuje. Matčin styl výchovy je velmi ochranitelský. Lukáš doma nemá 

žádné povinnosti, matka se absolutně přizpůsobuje Lukášovým plánům. Podle matky za 

všechny problémy Lukáše může jeho kamarád, který ho ke všemu svádí a nutí ho 

"zlobit", ve škole si na něj zasedli, trestají ho ze všech nejpřísněji a viní ho i ze skutků, 

které neudělal. Když Lukáš líčí své přestupky zdá se, že je na ně hrdý. V osobnosti je 

patrna disharmonie a problém s hodnotami. Je orientován na sebe s převahou 

direktivních způsobů chování nad kooperativními. Je málo sebekritický, ke druhým je 

naopak velmi kritický. Projevuje se u něj kolísání nálad s nižším sebeovládáním a 

sebe přeceňováním (kompenzace pocitů nedostačivosti, nezralosti, nevyrovnanosti). 

Z psychologického hlediska mohou být také příčinou poruch chování závažné psychické 

poruchy nebo onemocnění, jako jsou například deprese či epilepsie. 

1.2.3. Sociální podmíněnost 

Příčiny vzniku poruch chování můžeme vidět také v nevhodném působení sociálního 

okolí a institucí v něm. Jde převážně o působení rodiny, školy, vrstevnické skupiny a 

životního prostředí. 

1.2.3.1. Rodina 

Rodina je primární sociální skupinou v procesu socializace. Je to velice důležitý a 

účinný socializační činitel. Je tím nejpřirozenějším prostředím pro předávání hodnot dalším 

generacím a právě zde dítě získává první návyky a první sociální kontakty. Důležité životní 

úkoly se jedinec učí řešit nejprve v kruhu primární rodiny a teprve později tzv. sám za sebe. 

V prostředí rodiny si osvojuje způsoby sociálního chování, ale též algoritmy řešení životních 

situací. Význam rodičů je v tomto ohledu nezměrný, vždyť "vliv osobně významných 
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životních situací na další vývoj člověka je jedním z klíčových faktorů působících na utváření 

jeho osobnosti".)3 

Rodina je pro dítě modelem chování, skrze rodinu získává první informace o kultuře o 

jejích hodnotách a normách. V rodině si každý osvojujeme životní sociální role (muž a žena, 

syn a dcera, otec a matka). Rodina je společenství, se kterým se jedinec ztotožňuje jako první 

(např. identifikace podle jména). Smyslem rodiny je utvářet bezpečný prostor pro sdílení, 

reprodukci a produkci života lidí. Pokud je však rodinné prostředí narušeno, přijímá dítě 

narušené vzorce chování. Zvýšené riziko vzniku nežádoucích osobnostních charakteristik, 

které vedou k poruchám chování, představuje nevhodný nebo nedostatečný model rodinného 

chování. 

Rizikovými pro rozvoj poruch chování jsou rodiny, kde dítě není citově akceptováno a 

není uspokojena jeho potřeba orientovat se v pravidlech, která ve světě platí. Z tohoto 

pohledu patří mezi rizikové rodiny ty, 

• které neplní svoje funkce, 

• které mají odlišné normy od společenských norem - jedná se o rodiny, kde mají rodiče 

sami nedostatečně osvojené morální normy a svým chování dítě stimulují k překračování 

norem (kriminální subkultura a jiné), 

• ve kterých má některý z rodičů nevhodné návyky (alkoholismus apod.), 

• kde některý z rodičů trpí psychickou poruchou 

Svoji roli hraje i nestabilita rodiny, rodinný nesoulad, střety mezi rodiči, násilí v rodině, 

rozvod, nevhodný styl výchovy a další. Pravděpodobné je i genetické zatížení dítěte 

z nevhodného prostředí, které spolu s nevhodnou výchovou výrazně zvyšuje riziko vzniku 

poruch chování. 

Vzhledem k tomu, že si myslím, že jak při vzniku poruch chování, tak v jejich případné 

nápravě hraje rodina ze všech institucí nejpodstatnější roli, podrobněji popíši rizika rodiny 

která neplní nebo nedostatečně plní svoje funkce, zaměřím se především na funkci 

výchovnou a emoční. 

I3 PELIKÁN, J. Výchova pro život. Praha: ISV, 1997. Kapitola 3.C. Situace a život, s.58. 
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Rodina, která neplní svoje funkce 

Mezi základní funkce rodiny patří - výchovná 

- emocionální 

- biologicko - reprodukční 

- sociálně - ekonomická 

K tématu této práce se nejvíce vztahují první dvě funkce rodiny. 

Výchovná funkce 

Výchova je jednou z důležitých složek utváření osobnosti. Výchovou zde rozumíme 

vytváření takových podmínek, které umožní dítěti jeho optimální rozvoj a vedou k vnitřně 

integrované a socializované osobnosti. Způsob výchovy v rodině velmi ovlivňuje, jaký bude 

další rozvoj osobnosti dítěte. Způsobem výchovy myslím způsob komunikace mezi rodiči a 

dětmi, jejich emoční vztahy, způsob kladení požadavků, velikost nároků a formu kontroly.14 

V této práci se budu věnovat nevhodným způsobům výchovy ajejich následkům. 

Ve způsobu výchovy můžeme rozlišit dvě dimenze - dimenzi emočního vztahu k dítěti 

- dimenzi řízení 

V dimenzi emočního vztahu k dítěti převládají v nefunkční rodině záporné emoční 

vztahy. Způsob výchovy se záporným emočním vztahem je pro dítě velkou zátěží a 

důsledkem často bývá problémové chování jako reakce na neuspokojování důležitých potřeb. 

Záporný postoj rodičů ztěžuje formování charakteru a socializaci dítěte. 

Nevhodná výchova nemusí být nutně jen na dimenzi záporného emočního vztahu, 

můžeme sem zařadit i rodiny, kde emoční vztah rodičů k dítěti je extrémně kladný a tím dítěti 

škodlivý. 

Mezi nevhodné způsoby výchovy zařazujeme: 

Zavrhující a zanedbávající výchovu. Jedná se o výchovu s nevraživým postojem rodičů 

k dítěti. Dítě není z různých důvodů přijímáno. Nejčastěji jde o děti nechtěné, děti, které 

již svojí přítomností připomínají rodičům nějaký jejich nezdar a děti s handicapem. 

Takové děti pak bývají vychovávány velmi tvrdě, bez lásky, bývají často trestány a 

omezovány a tím zaháněny do postoje protestu nebo pasivity. 

14 čÁP,J. MAREŠ, J. Psychologie pro učitele. Praha: Portál,200 1. ISBN80-7178-463-X 
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Marcela, 16 let. Na diagnostický pobyt do SVP byla Marcela přijata pro výchovné 

problémy na učilišti. Z učiliště byla podmínečně vyloučena. Důvodem k vyloučení byla 

šikana, podvody a krádež v obchodě. Podle závěrů diagnostického pobytu v SVP jde 

s velkou pravděpodobností o odmítané dítě. Hlavním problémem vedoucím 

k problematickému chování se jeví narušené vztahy matky a dcery. Kurátorka se o 

Marcele dozvěděla z anonymního oznámení na možné týrání. Marcela má 3 sourozence. 

Dva starší a jednoho mladšího. Posledních 8 let se o děti stará matka sama (o dvě 

mladší, druhé dvě jsou již dospělé). Marcela dle matky hodně lpěla na otci. Rozchod 

rodičů byl dramatický. Matka říká, Marcela je úplně stejná jako otec, je mu podobná a 

zdědila po něm všechny jeho negativní vlastnosti, ostatní děti jsou prý po matce. Matka 

se často staví s ostatními dětmi do opozice vůči Marcele. Matka Marcele jednou v afektu 

řekla, že lituje dne, kdy ji porodila. Matka dceři vyčítá, že s ničím nepomáhá, ale zároveň 

ji k ničemu nepustí, protože "stejně nic neumí". 

Perfekcionistickou výchovu. Dítě zde bývá nástrojem kompenzace rodičovských 

neúspěchů nebo nedosažených cílů. Dochází k projekci rodičovských aspirací do dítěte 

spolu s neschopností rodičů realisticky hodnotit možnosti a zájmy dítěte. Dítě bývá často 

velmi přetěžováno přílišnou stimulací (mnoho aktivit - hudba, sport, jazykyatd). Toto 

přetěžování pak vede často k neúspěchu, protože děti nemohou zvládat vše na takové 

úrovni, jakou rodiče očekávají. To vše může vést ke komplexům méněcennosti a 

neadekvátnímu chování. 

Míša, 17 let. Byla přijata do zařízení pro mládež ohroženou drogou pro zneužívání pervitinu, 

záškoláctví a útěky. Rodiče od Míši požadovali perfektní výkony ve škole, lepŠÍ než ona byla se 

svým nadáním schopna podávat. Rodiče měli jasnou představu, jaká by Míša měla být a jak by 

měla prospívat ve škole, ale vůbec nebrali v úvahu Míšiny možnosti a schopnosti. Rozpor mezi 

očekáváním rodičů a možnostmi Míši u ní vyvolával trvalý pocit nedostačivosti, který zpočátku 

chtěla překlenout zvýšeným výkonem aby v očích rodičů obstála. Při zjištění vlastního 

neúspěchu řešila situaci útěkem (a to útěkem jak fyzickým, tak symbolickým pomocí drogy). 

Díky útěku se dostala z dosahu "trestající ruky" rodičů. U Míši se v důsledku takové velmi 

nárokující výchovy a prožívané nedostačivosti nevytvořil adekvátní sebeobraz. Její prožívání 

kolísalo v extrémech od nereálného nadhodnocování se po úplné odmítání sebe sama. 

Úzkostnou, hyperprotektivní a rozmazlující výchovu. Rodiče zbavují dítě jeho iniciativy, 

omezují aktivitu. Typická je úzkostná péče a strach o potomka a z toho plynoucí 
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přehnaná péče a ochraňování dítěte a snaha poskytnout mu vše, co podle rodičů 

potřebuje. Rodiče přehnaně sledují vše, co dítě dělá, jeho zdraví, výsledky apod. Dítěti 

tím brání v jeho poznávání světa a vlastních možností v něm. Dítě na takovou výchovu 

může reagovat úzkostí, urážlivostí, neschopností jít za svým cílem i přes překážky, 

závislostí na rodičích nebo jiných lidech a často se u těchto dětí objevuje tzv. naučená 

bezmocnost. 

Veronika, 17 let. Problémy se zneužíváním návykových látek, agresivita. Ze zprávy 

z psychologického vyšetření a z rodinného setkání vyplývá, že matka je velmi ochranitelská . 

Veronika dobře ví, že by neměla dostat vše, co si zamane, ale zkouší to všemi prostředky a 

vždycky zvítězí. Rodiče vůbec nevědí, jak vést svoje dítě k tomu aby plnilo nároky. Chybějící 

požadavky a hranice v rodině vedou k tomu, že se Veronika chová nesmyslně. Buď jako 

rozmazlené dítě nebo nemohoucí dospělý. Nezažila v životě přísné a pevné vedení, nemá 

zvnitřněný řád a pravidla. Rodiče jsou hodní a slušní lidé a Veronika je má moc ráda. Nikdy 

však nenesla důsledky svého jednání (matka ji neustále omlouvá a otec je bezradný). Matka se 

o Veroniku vždy velmi bála a stále ji kontrolovala a úzkostlivě sledovala jak prospívá. 

Egocentrickou výchovu. Dítě se stává centrem pozornosti celé rodiny, rodiče se dítěti 

obětují a časem se stávají jeho otroky. Celá rodina se řídí podle přání dítěte, které si může 

dělat co chce, nemusí se přizpůsobovat nikomu a ničemu, je chráněno před konflikty, 

popřípadě rodiče konflikt vyřeší za dítě a s omlouváním dítěte. Pokud něco není podle 

dítěte, dokáže si to zařídit křikem, pláčem atd. Protože děti potřebují hranice, může se 

stát, že neadekvátní chování dětí z egocentrického prostředí může být motivováno snahou 

najít tyto hranice (kam až můžu zajít nebo můžu opravdu všechno?). Z dětí z rodin 

s převahou egocentrické výchovy vyrůstají egocentričtí jedinci s pocitem 

všemohoucnosti. Ostatní lidé je zajímají pouze jako realizátoři jejich přání. Při setkání 

s obtížemi pak může docházet k agresivním projevům. 

V dimenzi řízení se jedná o hledisko míry kontroly a řízení. Jedním z nejznámějších 

dělení způsobů výchovy z hlediska řízení je dělení K.Lewina. Dělí řízení na autokratické, 

liberální a demokratické1s. 

Autokratické (autoritativní, dominantní) řízení se proJevuJe rozkazováním, trestáním, 

nerespektováním přání dítěte, malým porozuměním dítěti. Tento styl řízení neposkytuje dítěti 

15 podle čÁP,J. MAREŠ,lPsychologie pro učitele. Praha: Portál, 200 l.ISBN 80-7178-463-X 
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téměř žádnou samostatnost a iniciativu. O všem rozhodují rodiče a dítě musí absolutně plnit 

jejich požadavky. S tímto stylem vedení se setkáváme u zavrhujícího a perfekcionistického 

způsobu výchovy. Liberální (slabé) řízení je opačným extrémem k autokratickému řízení. 

Rodiče řídí dítě málo nebo téměř vůbec. Nemají v podstatě požadavky a pokud nějaké mají, 

tak jejich plnění nekontrolují a důsledně netrvají na jejich plnění. Často je toto vedení 

spojeno s egocentrickou výchovou. Jako ideální způsob vedení se jeví demokratické (sociálně 

integrativní) vedení, při kterém rodiče podporují a přiměřeně korigují aktivitu dítěte. 

Emocionální funkce rodiny 

Rodina je institucí, která je člověku nejbližší a proto je to právě rodina, která ze všech 

institucí nejvíce působí na emoční stabilitu dítěte. Jejím úkolem v emoční oblasti dítěte je 

uspokojovat jeho základní potřeby, zejména pak potřebu jistoty a bezpečí a potřebu řádu a 

stálosti. Pokud rodina dlouhodobě neuspokojuje citové potřeby svých členů, zejména dětí, 

dochází k emoční deprivaci. O emoční deprivaci se zmiňuji v podkapitole o etiologii poruch 

chování. Mírnější variantou deprivační zkušenosti je citová subdeprivace. Je hůře 

rozpoznatelná než deprivace, protože dítě není úplně odmítáno, ale jeho akceptace je pouze 

snížená. 

1.2.3.2. Škola 

Škola je velmi výraznou socializační institucí. Je druhou nejdůležitější institucí v životě 

jedince. Je základním instrumentem pro přizpůsobování mladé generace společenským 

poměrům. Dítě, které vstupuje do školy musí plnit její požadavky, které mohou být z mnoha 

důvodů subjektivně prožívané žákem jako náročné. Dítě-žák se musí učit s těmito nároky 

vyrovnávat a hledat účinné a přijatelné způsoby k jejich zvládnutí. Pokud má škola 

dostatečně plnit svoji základní funkci, tzn. připravit jedince pro život, musí být výchovný 

proces organizován tak, aby se dětem a mládeži přiblížila taková schémata, ze kterých 

pochopí, co se od nich bude v životě očekávat. Příprava dětí a mládeže ve školním prostředí 

musí reagovat na rychlé společenské změny současného života. Proto se v současné době 

dostávají do popředí zájmu školy i další oblasti než pouze a přímo otázky vzdělávací. Pro 

mladé lidi je v dnešní době velice důležité, aby je škola vyzbrojila silou vzdorovat nástrahám 

postmoderní společnosti, větší zodpovědností za své vlastní jednání a vyššími altruistickými 

tendencemi a solidaritou. Z výše uvedeného vyplývá, že škola by měla svoji pozornost 
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zaměřit na procesy rozhodovací, na utváření sociálních dovedností a schopností reagovat a 

přizpůsobovat se změnám života. Měla by se zaměřovat na schopnost žít s lidmi z různých 

vrstev a kultur, zdravý životní styl, rozvfjení předpokladů být dobrým občanem a dovedností 

pro celoživotní učení. V současné době by škola měla dávat menší důraz na předávání 

poznatků a daleko větší důraz klást na celkový rozvoj osobnosti žáka. 

Škola může nebo spíše by měla být účinným nástrojem primární prevence sociálních 

deviací dětí. Předcházet sociálním deviacím může škola především tím, že bude vytvářet 

prostor pro rozvíjení vlastních zkušeností, dávat příležitost k aktivním činnostem žáků, 

podporovat individualizované formy učení i organizovat společné činnosti, kultivovat 

kritické myšlení, umožňovat hlubší promýšlení i prožívání, uplatňovat takové metody, které 

vedou ke zvládání problémových situací a možnostem vyzkoušet si různé sociální role. 

Rizikové faktory pro rozvoj poruch chování na straně školy jsou: 

• nepříznivé klima třídy a školy s jednostrannou podporou kompetice místo kooperace 

• nedostatečný důraz na prevenci všech sociálně patologických jevů, zejména šikany 

• "zavírání očí" před signály některých poruch chování 

1.2.3.3. Vrstevnická skupina 

Značnou část života trávíme společně s jinými lidmi a sociální příslušnost nás provází po 

celý život. Skupina vrstevníků je pro normální vývoj osobnosti důležitá tím, že dává dítěti a 

mladistvému zkušenosti s komunikací a interakcí s osobami, které jsou si relativně rovné. 

Vrstevnická skupina získává na vlivu od středního školního věku a její význam pak velmi 

vzrůstá v období puberty a adolescence. Pokud jedinec nemá dostatečné sociální zázemí 

jinde, může potřeba získat takové zázemí vést k tomu, že se jedinec stane členem party, která 

mu pocit podpory a sounáležitosti poskytne. Parta je malá neformální skupina. Komunikace 

v ní probíhá bezprostředně tváří v tvář a existují zde určité normy, jejichž nedodržení má za 

následek sankce. U svých členů uspokojuje zejména psychosociální potřeby (potřeba být 

s lidmi, být akceptován, získat uznání, prestiž, mít citovou odezvu apod.). Každý jedinec 

musí projevit určitou konformitu zřeknutím se vlastních názorů a postojů, je-li to skupinou 

vyžadováno, nebo je-li to v její prospěch. Ztotožnění se se skupinou dává mladistvému pocit 

jistoty a zvyšuje jeho sebevědomí. 
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Ovšem je nutno dodat, že nepříznivý vliv na osobnost dítěte mívá zpravidla skupina pouze 

v případech, kdy si dítě nepřineslo z rodiny dobré základy pozitivního vztahu k sociálním 

normám, morálním zásadám a nemá dostatečně zvnitřněné sociálně přijatelné chování. 

Patrik, 17 let. Do zařízení pro mládež ohroženou drogovou závislostí byl přijat pro 

dlouhodobé zneužívání návykových látek, útěky a krádeže. Patrik pochází 

z neuspořádaných rodinných poměrů. Vlastního otce nezná, s nevlastním otcem se matka 

rozešla. S otčímem zůstal mladší bratr Tomáš. Patrik se setrou žijí s matkou. Doma se 

necítil dobře, stále častěji se pohyboval ve více méně závadové partě vrstevníků a 

identifikoval se s asociálními jedinci. V partě se cítil svobodný, respektovaný a uznávaný. 

Tehdy začal užívat návykové látky, bavilo ho to, stejně jako nemít žádné povinnosti a 

žádnou odpovědnost. Na podkladě nařízení ústavní výchovy prošel několika výchovnými 

zařízeními, odkud měl časté útěky. Během diagnosticko-terapeutického pobytu v zařízení 

pro mládež ohroženou drogovou závislostí neměl závažnější problémy s porušováním 

norem. Po ukončení tohoto pobytu (6 měsíců) se vrátil Patrik domů. Po krátké době 

doma se však Patrik vrátil k problematické partě a ke starému způsobu života včetně 

zneužívání návykových látek. Několikrát nás ještě kontaktoval a žádal nás o pomoc 

s nalezením léčebny nebo terapeutické komunity. Nikdy však nakonec k žádné léčbě 

nenastoupil. V současné době ho pravděpodobně čeká trestní řízení za loupežné 

přepadení. 

1.2.3.4. Životní prostředí 

Moderní společnost přináší zvyšující se tlak na člověka. Složitost provozu 

společností, států, ekonomik znesnadňuje orientaci jedince a možnost dospět k náhledu na 

okolní svět, instituce a procedury. Člověk je fylogeneticky připraven na život v malých 

sociálních skupinách, kde se všichni znají. Moderní společnost přináší znepřehlednění 

organizovaného jednání a sociálních vztahů a dilematické volby (nejen) etického charakteru. 

Největším rizikem z tohoto pohledu jsou místa s koncentrací velkého množství lidí na malém 

prostoru - velká anonymní sídliště ve městech., kde v podstatě neexistuje sociální kontrola. 

Dalším rizikem pro rozvoj nepřiměřeného chování je také současná společnost, ve které se 

zdá, že bezohlednost k druhým lidem je výhodnější než vstřícné a empatické chování. Tyto 

styly chování jsou patrné i u našich vrcholných představitelů, zejména v jejich mediálních 

vystoupeních. Ochota převzít zodpovědnost za sebe i za stav společnosti úzce souvisí se 

ztotožněním se jedince se společností a s jeho pocitem osobní spokojenosti ve společnosti, 
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kterou subjektivně vnímá jako bezpečnou. Z.Helus napsal, že " .... ohrožené dítě 

potencionálně ohrožuje svět. Už tím, že ... mu chybí patřičné dovednosti a návyky, morální 

zásady apod., už tím ochuzuje svět o tvůrčí přínos osobnosti, jíž se mohlo stát. Může ale také 

vyrůst v člověka, který se nejen nebude podílet na stavbě světa, protože se tomu nenaučil, ale 

který se učiní zkázou tohoto světa, poněvadž ho nenávidí za všechny křivdy, které mu 

způsobil." !6 

V souvislosti s moderní společností je potřeba také zmínit často diskutovaný vliv médií na 

vznik poruch chování. V posledních letech se stále častěji hovoří o vlivu televize na 

množství i brutalitu páchání trestné činnosti u dětí a dospívajících. Otázka, zda sledování 

televize, zejména násilných pořadů, podporuje rozvoj násilí a agresivity u dětí a dospívajících 

není doposud zcela jednoznačně zodpovězena. Odborníci jsou rozděleni na dva tábory. Jedni 

tvrdí, že agresivní a delikventní chování dětí a dospívajících je prokazatelně ovlivňováno 

násilím předváděným v televizních pořadech. Druzí naopak dokazují, že sledování těchto 

pořadů bud' nemá žádný vliv nebo dokonce zvyšuje zábrany k použití násilí. Myslím si, že je 

sice možné, že pokud dítě již od útlého věku vidí v televizi hrdiny, jak dosahují spravedlnosti 

násilnou cestou, mohou si chtít podobné chování vyzkoušet. Osobně se však domnívám, že 

větším rizikem pro vznik poruch chování je spíše nedostatek pozornosti a podnětů ze strany 

rodičů, kterým vyhovuje, že dítě či mladistvý tráví volný čas v klidu před televizí a oni pro 

něj nemusí vymýšlet smysluplné aktivity. 

1.3. Vývojová stádia a rizika pro vznik poruch chování 

Díky socializaci se z každého jedince stává jedinečná a autentická osobnost. Tento proces 

utvárení osobnosti se odehrává v několika vývojových etapách. V každé z těchto etap máme 

určité možnosti a meze a nějaký vývojový úkol. K tomu abychom mohli prejít do další fáze, 

musíme vždy vyčerpat možnosti dosavadního způsobu života a přijmout otevření nových 

možností. To jak projdeme danou etapou, značně ovlivní průběh etap následujících. E.H. 

Erikson tyto etapy utřídil do 8 vývojových životních fází, ve kterých vždy dochází 

k důležitému konfliktu a výsledkem tohoto konfliktu by měla být nějaká ctnost! 7 
: 

1. důvěra x nedůvěra ~ naděje 

16 HELU S, Z. Vyznat se v dětech. Praha: SPN, 1987. Kapitola II. str.44. 
17 např. ERlKSON,E.H. Životní cyklus rozšířený a dokončený. Praha: NLN, 1999. Nebo 
V ÁGNEROV Á,M. Vývojová psychologie. Praha: Portál, 2000. 
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2. autonomie x stud => vůle 

3. iniciativa x pocit viny => účelnost 

4. zručnost x méněcennost => kompetence (schopnost) 

5. identita x zmatení rolí => věrnost životní filozofii 

6. intimita x izolace => láska 

7. tvořivost x stagnace => péče 

8. integrita x zoufalství => moudrost 

Eriksonovo schéma říká, že každá vývojová fáze má své charakteristiky, své úkoly, svá úskalí 

a nebezpečí, tzn. že každá fáze je pro něco zvlášť důležitá, kritická. Každá fáze je jinak 

citlivá na různé vnější podněty. Erikson tvrdí, že každá dobře zvládnutá vývojová fáze vytváří 

příhodný terén pro nástup následující vývojové fáze. Dnes již víme, že se nepřipravuje jen 

fáze bezprostředně následující, ale že způsob prožití určité etapy se může promítnout daleko 

do budoucnosti vývoje osobnosti. 

V následující části této práce budu stručně charakterizovat jednotlivá vývojová stadia 

dětí a mládeže s ohledem na rizika spojená s možným pozdějším vznikem poruch chování. 

Budu se tedy věnovat hlavně situacím, které mohou negativně ovlivnit zařazování jedince do 

společnosti. Vycházet budu z vývojových stádií E.H.Eriksona, Piagetova schématu 

kognitivního vývoje osobnosti a Kohlbergova vývoje morálního usuzování. 

Prenatální vývoj 

Již dlouho je známo, že člověk nezačíná vnímat okolní vlivy a situace až s příchodem 

na svět. Již v těle matky je plod schopen vnímat libé a nelibé situace, psychické rozpoložení 

matky a její vztah k sobě. A dokonce sám aktivně reaguje na vnější situace. Sám vyhledává 

polohy, kdy je mu příjemně a reaguje na matčino chování a polohu těla a dokáže jí dát najevo 

svoji nespokojenost. Prenatální období je z vývojového hlediska jedno z nejdůležitějších 

období v životě každého jedince. Zde se vytváří základ pro další formování jeho osobnosti a 

vytvářejí se fyzické a mentální dispozice. Všechny potřebné předpoklady pro budoucí 

samostatný život se vytvářejí již v prenatálním období. Rizikové faktory pro další nepříznivý 

vývoj dítěte se tedy často zakládají již v tomto období. Myslím si, že velmi riziková je hlavně 

situace nechtěného dítěte. Z. Matějček se v jednom z výzkumů zabýval dlouhodobým 

sledováním osudů dětí nechtěných a dětí, jejichž příchod na svět matka vítala a" ... podrobné 

rozbory osudů obou srovnávaných skupin ukázaly zcela přesvědčivě, že tzv. nechtěné děti 

mají ve svém vývoji, a to až do dospělosti, určitý zásadní handicap, který se projevuje v 
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jejich menší psychické a sociální prosperitě a v jejich méně šťastném prožívání života ... 

nechtěné děti byly častěji nemocné, jejich školní výkon neodpovídal jejich intelektové 

úrovni, byly méně oblíbené u rodičů, učitelů a svých vrstevníků18". Tyto výzkumy dále 

zjistily, že nechtěné děti měly méně přátel, vytvářely si více společenských problémů a 

páchaly více trestných činů. Je tedy velice pravděpodobné, že u velké části dětí se na pozdější 

problémy v chování začalo zakládat již v jejich prenatálním věku. Samozřejmě není příčina 

poruchového chování pouze v tom, že dítě se narodí jako nechtěné. Jenže postoj 

k nechtěnému dítěti se u rodičů projeví i v jejich výchově a míře lásky a vřelosti, kterou 

takovému dítěti budou věnovat během celého jeho vývoje. 

Pave1,15 let. Byla mu nařízená ústavní výchova pro krádeže a agresivitu ke 

spolužákům. Pavel se matce narodil za svobodna, otec od matky odešel, když mu 

oznámila, že je těhotná. Matka proto chtěla podstoupit umělé přerušení těhotenství, ale 

vzhledem k tomu, že již byla těhotná 18 týdnů, zákrok nemohl být proveden. Matka sama 

zkoušela" babské recepty" aby potratila. Značnou část těhotenství a vlastně i dlouho po 

porodu byla matka na Pavla "naštvaná", že díky němu přišla o partnera. Matka žila 

v jedné místnosti u rodičů a potýkala se s nedostatkem .finančních prostředků a výčitkami 

ze strany rodičů. Těhotenství probíhalo podle matky bez komplikací. Porod byl dlouhý a 

Pavel se narodil s nízkou porodní váhou, přidušený a nějakou dobu po porodu byl 

v inkubátoru. Otce nezná, nikdy ho neviděl. Matka mu o něm pouze vyprávěla: " ... aby 

věděl jak se k nám zachoval ". 

Perinatální vývoj a problémový porod 

Dalším důležitým faktorem ovlivňujícím život dítěte je jeho příchod na svět. 

Komplikovaný porod a asfixie může být příčinou poruchy pozornosti spojené s 

hyperaktivitou - ADHD. Přesné příčiny této poruchy nejsou pro zatím úplně známé, ale 

jednou z možných příčin se uvádí právě komplikace v těhotenství nebo při porodu. 

Charakteristické projevy dětí s ADHD jsou - krátké rozpětí pozornosti, zvýšená rozptýlenost, 

neřízená aktivita, impulzivita a malé sebeovládání, agresivní chování a nepřiměřené reakce, 

časté jsou omezené a narušené lidské vztahy. 

18 DUNKOVSKÝ,J., DYTRYCH, Z., MATĚJČEK, Z, Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě. Praha: 
Avicenum. 1995, str. 148 
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Kojenecké období a vztah s matkou 

Toto období je podle mnohých autorů obdobím, kdy si dítě vytváří základní důvěru ke 

světu. Je to období, kdy je dítě otevřeno podnětům okolního světa. Obraz světa si dítě v 

tomto věku vytváří na základě různých citových prožitků. 

Erikson charakterizuje toto období konfliktem mezi základní důvěrou a nedůvěrou, ze 

které by měla, při úspěšném zvládnutí konfliktu, vyzrát ctnost naděje. "Můžeme říci, že 

naděje je čistá budoucnost; a ... víme, že tam, kde časně převládne nedůvěra, zeslábne 

anticipace jak kognitivně, tak emocionálně.,,19 

V kojeneckém období je úkolem dítěte, kromě jiného, získání životního pocitu jistoty a 

bezpečí ovlivňujícího základní postoj k sobě samému a k životu obecně. Kojenec potřebuje k 

rozvoji svých schopností vhodnou stimulaci a potřebuje mít převahu pozitivních zkušeností s 

chováním matky. Pokud ve stylu výchovy matky převládají záporné emoce nebo chaotická 

stimulace, která dítěti nedává mnoho prostoru k základnímu chápání světa jako poznatelného 

a bezpečného, může dojít k trvalému zakořenění pocitu neustálého nebezpečí a ohrožení. 

Z tohoto pocitu pak může vycházet jako obrana agresivní chování. 

Interakce matka-dítě je vždy oboustranná a dítě ovlivňuje svým způsobem i chování 

matky k němu. Takže děti, které jsou díky svým dispozicím spíše nespokojené, mohou 

provokovat negativní chování matky. To se pak zpětně projevuje v ještě větší nespokojenosti 

a pocitu nebezpečí u dítěte a rozbíhá se spirála vedoucí k poruchám chování. 

Batolecí období 

Batolecí období Je významné z hlediska rozvoJe citů, společenských kontaktů a 

osvojování norem. Zakládá se emocionální stabilita dítěte. Erikson charakterizuje batolecí 

období konfliktem autonomie a studu. Z vyřešeného konfliktu by měla vzejít ctnost vůle. 

Dítě by se mělo osamostatnit a uvolnit z různých vazeb a expandovat do širšího světa. Pokud 

dítě nenabylo žádoucí jistotu ke světu a blízkým osobám v předchozím stádiu, nemůže se 

samozřejmě bezpečně uvolňovat z vazeb na matku a blízké okolí. Dítě, pro které je svět 

nebezpečný, se nechce vydávat dobrodružství, nevytváří se u něj potřeba separace a převládá 

potřeba jistoty a tím pádem i preference závislosti. Rizikem v tomto období je výchova, kdy 

rodiče dítě při pokusech o samostatné řešení situací místo podpory sebevědomí a vůle 

upozorňují na neschopnost a nekompetenci. Tyto nepříjemné zkušenosti pak vedou k tomu, 

že dítě ztrácí sebedůvěru a pak se může stát, že nesplní základní úkol batolecího období -
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získat základní důvěru ve své schopnosti (na rozdíl od stádia předchozího, kdy by dítě mělo 

získat základní důvěru ve svět). Pokud důvěru ve své schopnosti nezíská, bude se 

s pochybnostmi o sobě samém potýkat i v dalších vývojových fázích. 

V tomto věku si dítě také začíná osvojovat normy chování dané společnosti. Více než kdy 

jindy potřebují mít děti jasně stanovené hranice a vzory chování aby mohli později dané 

normy zvnitřnit. Potřeba znát hranice je důležitá také pro potřebu orientovat se ve světě. 

Jasná a přehledná pravidla dítěti přinášejí jistotu a umožňují předvídat vývoj situací. Pokud 

rodiče hranice a jasný řád neposkytují, dítě provokuje svým chováním tak dlouho, dokud 

nějaké omezení nepřijde. Z tohoto pohledu je riziková afektivní výchova, která neumožní 

dítěti vytvořit si jasnou představu o vymezených hranicích. Nebezpečná je také výchova, při 

které dochází k rozporu mezi tím, co rodiče předkládají jako morální a správné a tím jaký 

vzor poskytují. V tomto ambivalentním vztahu může být počátek rozdílného chování dítěte 

pokud je autorita přítomna a pokud ji nemá v blízkosti. 

Ilustrovat možné důsledky nejasných hranic můžeme na následujícím výběru ze 

závěrečné zprávy Petra, 14 let. Petr byl umístěn v SVP pro agresivitu, lži a krádeže: " ... 

Matka spolupracovala, avšak neefektivně. Styl výchovy je nedůsledný, afektivní od 

zbožňování po citové vydírání (když jí byly sděleny nepřfjemné informace o Petrovi, 

kárala ho a vzápětí ho objímala, po tom co odešli z pohovoru mu kupovala dárky. 

Chování matky bylo nepředvídatelné. Petr neměl nikdy jasně vymezené hranice. 

V různých technikách se projevila Petrova osamělost, vyčleňování z kolektivu, bezpečně 

se cítí u babičky. Ve škole i ve SVP měl Petr opakované krádeže (fotografie, videokazety 

atd). Přizná se až pod nátlakem. Volní složka osobnosti je omezená, patrná je naučená 

bezmocnost - nepřipouští si jakoukoliv odpovědnost za své chování. Není sebekritický. 

Má nízké sebevědomí. V kolektivu dětí nebyl příliš oblíbený, stranil se, ke konci pobytu se 

v komunikaci s dětmi zlepšil. K zaměstnancům SVP se choval slušně. Pokud je pod 

dohledem, chová se až nepřiměřeně ochotně a úslužně, jakmile autorita zmizí (někdy 

stačí pouze nesoustředěnost na jeho osobu), začne se chovat nevhodně (pošťuchuje a 

provokuje děti a pokud něco společně provedou hned běží oznámit skutek vychovateli). " 

Předškolní věk a absence otce 

V tomto období dítě proniká do mužských a ženských rolí a definuje se tak v 

psychosexuálním kontextu. Absence otce je samozřejmě nedobrým vkladem pro dítě již od 

19 ERlKSON,E.H. Životní cyklus rozšířený a dokončený. Praha: NLN, 1999. Kapitola 3.Hlavní stádia 
psychosexuálního vývoje. Předškolní léta.s.76. 
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jeho narození, ale právě v tomto období má pravděpodobně nejzávažnější vliv na osvojování 

si rolí dítěte. Dítě se v tomto věku stále učí hlavně nápodobou a již si uvědomuje rozdíly 

mezi pohlavími. Pro úspěšnou socializaci je proto nutné, aby dítě mělo mužské i ženské 

vzory, ze kterých by mohlo poznávat obsahy a očekávání rozdílné role muže a ženy. 

V případech, kdy je matka sama bez otce je jasné, že nemohou být naplněny některé 

důležité potřeby dítěte. Chybí-li otec, nemůže se s ním dítě identifikovat a později se může 

stát ve skupině vrstevníků outsiderem, protože nemůže být zapojeno do soutěžení mezi 

vrstevníky o to, čí otec je schopnější, lepší apod. Dítě nemůže ani napodobovat návyky otce a 

chybí mu hra s otcem, která se od hry s matkou liší ve větší aktivitě a rozvoji nezávislosti. V 

literatuře najdeme, že zvláště u chlapců, kterým chybí mužská autorita, se v pozdějším věku 

objevují sklony projevovat se neukázněně, asociálně a agresivně. Například výzkum 

Následky psychické deprivace a subdeprivace, který provedl Z. Matějček, a ve kterém 

porovnává životní osudy dětí z Dětských domovů, SOS vesniček a rodin, kde byly děti 

nechtěné, ukazuje, že muži z DD a SOS vesniček mají daleko větší problémy s adaptací 

v dospělosti než ženy. Tyto muže charakterizuje vysoká kriminalita. Matějček toto zjištění 

vysvětluje faktem, že těmto mužům chyběly dostatečné vzory mužského chování. Tito muži 

trpěli nedostatkem otcovské autority a vzorů mužského sebeovládání, statečnosti, 

odpovědnosti atd.2o 

Jiří, 13 let. Do SVP byl přijat pro výchovné problémy. Hlavním problémem byla agresivita 

k matce, mladším sestrám a spolužákům a poškozování školního majetku. Jiří matku napadá 

v případech, kdy mu něco zakazuje. Napadá ji slovně i fyzicky (bije, kouše, škrtí ji a matka si to nechá 

líbit). Nevlastní otec není během týdne doma (je v zaměstnání), když doma je, řeší konflikty mezi 

matkou a Jiřím fyzickými tresty. Vlastního otce zná, ale nestýká se s ním - odešel od matky, když mu 

oznámila, že je těhotná. Od první do páté třídy byl v PL v Dobřanech - rodiče žádnou zprávu z pobytu 

nemají. Medikace - Risperdal 1-0-1. Zpsychologického vyšetření vyplývá, že IQ je spíše v pásmu 

nižšího průměru až podprůměru. Na frustraci reaguje emotivně se snadnou rozrušitelností a 

s inklinací ke vzteku. Celkově je nevyrovnaný a vnitřně nejistý. Méně respektuje pravidla, je 

nedisciplinovaný a proto se dostává do problémových situací. Je laděn poněkud nepřátelsky 

s výraznými dominantními sklony (převaha dominantních sklonů nad kooperativními). Touží po 

kontaktech, avšak vzhledem k určité podezíravosti je poněkud odtažitý. Od matky očekává větší 

emocionální zájem - má pocit, že na něj matka kašle, že ji nezajímá, dává ji za vinu, že byl dlouho 

20 MATĚJČEK, Z. A KOL. Následky psychické deprivace a subdeprivace. Československá psychologie, 
1996, Ročník XL, ČÍslo 5, str. 369-375 
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umístěný v PL v Dobřanech a nyní se ho podle nij chce znovu zbavit. Preferuje a možná i idealizuje 

osobu otce. Jednou z příčin problémového chování se jeví disharmonické vztahy v rodině a 

dlouhodobá izolace a možná psychická deprivace Jiřího během pobytu v PL. 

Erikson popisuje toto období jako konflikt iniciativy a viny, z něhož by měla vzejít ctnost 

tohoto období, jíž je účelnost. Základním úkolem předškolního věku je rozvíjení účelné 

aktivity, tzn. určitá aktivita se stává prostředkem k cíli a ne cílem samotným jako tomu 

převážně bylo v předchozích obdobích. Konflikt iniciativy a viny Erikson také popisuje jako 

konflikt mezi tvořivostí a inhibicí a jako mody ovládající toto období označuje kompulzi a 

impulzivitu. Pojímá je jako antipatické protějšky vůle, které pokud jsou posíleny a pevně 

spojeny, mohou tvorbu volních vlastností ochromit či deformovat.21 

Piaget toto období, které nazývá předoperačním, charakterizuje inverzibilitou jednání, 

centrací pozornosti a egocentrismem myšlení. Dítě si sociálním učením, které probíhá 

převážně observací a nápodobou, osvojuje normy chování a formuje elementární podobu 

vnitřních autoregulačních instancí - svědome2 . Erikson se domnívá, že lidské svědomí 

zůstává částečně infantilní po celý život. V této skutečnosti pak vidí i jednu z příčin 

poruchového chování neboť ono dětské "nadjá" může být primitivní, kruté a nekompromisní. 

V tomto věku se též rozvíjejí tzv. vyšší city intelektuální, morální, sociální a estetické. 

Rozvoj temperamentových složek osobnosti konstituují základ morálně volních vlastností. 

Většina vývojově psychologických koncepcí právě do tohoto období umisťuje ustavení 

charakteru. Dítě si uvědomuje a zvnitřňuje mravní normy, vytváří si vědomí povinnosti. 

Kohlberg nazývá dosaženou úroveň zvnitřnění norem úrovní premorální a charakterizuje ji 

tak, že dítě považuje za dobré to, co přináší odměnu. V období prekonvenční morálky je 

chování dítěte tvarováno zpevněním, zjednodušeně řečeno: trest si vynucuje poslušnost. 

Později nastupuje v chování dítěte účelovost: vyhoví výchovným požadavkům, pokud se mu 

to bezprostředně vyplatí. Podle Kohlberga je jednání v tomto období charakterizováno 

tendencí vyhnout se trestu a dosáhnout odměny, uspokojovat potřeby podle principu "něco za 

něco".23 Ke konci předškolního období však již dochází ke zvnitřnění některých základních 

norem chování. Toto ztotožnění se s určitými normami poznáme podle schopnosti pociťovat 

vinu za nežádoucí chování. 

21 ERIKSON,E.H. Životní cyklus rozšířený a dokončený. Praha: NLN, 1999. 
22 ČÁP,J., MAREŠ,J. Psychologie pro učitele. Praha: Portál,2001. 
23 Podle HEIDBRINK,H. Psychologie morálního vývoje. Praha:Portál,1997 a ČÁP,J., MAREŠ,J. Psychologie 

pro učitele. Praha: Portál,200 I. 
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Vstup do školy a mladší školní věk 

V stup do školy představuje důležitý sociální mezník v životě dítěte a představuje 

také podstatnou zrněnu v dosavadním způsobu života dítěte a celé rodiny, hlavně ve zrněně 

vztahu dítěte k autoritám. "V roli žáka je obsažena nutnost přijmout autoritu učitele, který 

nemá takový individuálně osobní význam jako rodiče ... dítě není v roli žáka akceptováno 

učitelem automaticky, bez ohledu na svoje skutečné chování, ale vždy ve vztahu k plnění 

nějakých požadavků a norem24." Pro dítě, které potřebuje dosáhnout uznání, potvrzení jeho 

akceptace zároveň znamená uspokojení a saturaci jedné ze složek potřeby jistoty a bezpečí. 

V rozrůstajícím se psychosociá1ním kontextu jedince je to období zátěžových situací. 

"Dítě, které začalo chodit do školy ztratilo v souvislosti s novou rolí částečně jistotu a 

bezpečí pocitu vlastní výjimečnosti a samozřejmě akceptace, která mu byla potvrzována 

rodiči ... Role žáka zahrnuje nutnost emancipovat se od potřeby důrazu na vlastní 

individualitu a tendence přičítat si zásadní význam ... nutnost osamostatnění, přijetí 

zodpovědnosti za vlastní jednání a jeho následky.,,25 Důležitost úlohy rodiny při nástupu 

dítěte do školy je hlavně v přístupu k plnění povinností. V rodičích hledá dítě vzor k přístupu 

k povinnostem. 

Erikson toto období nazývá konfliktem snaživé píle a zručnosti proti méněcennosti (úzkosti, 

že na nic nestačím, že nic nedokážu). Výsledkem zvládnutého konfliktu má být kompetence. 

Pro vývoj sociálních vztahů, vztahů k povinnostem, a k sebehodnocení je důležitá školní 

úspěšnost. Pokud z jakéhokoliv důvodu dochází k opakovaným neúspěchům ve škole a 

odmítání spolužáky, může být obranou např. lhaní, schovávání sešitů a postupně 

záškoláctví. Je zřejmé, že školní úspěšnost, tedy to jak je žák hodnocen svými učiteli, je 

jedním z faktorů, které výrazně ovlivňují jeho další život. Výsledné či závěrečné hodnocení, 

ať již v podobě výučního listu nebo maturitního vysvědčení otevírá jedinci rozličné možnosti 

uplatnění v dalším životě. 

"Zdar ve škole předpokládá značnou emocionální stabilitu, odolnost k frustracím a schopnost 

přijmout i případný neúspěch.,,26 Školní hodnocení může mít závažnější důsledky na život 

každého z nás, než si obecně uvědomujeme a můžeme ho bez obav označit za významný 

faktor, který ovlivní celý další život člověka. To, že se v případě školního hodnocení jedná o 

hodnocení odborníků na výchovnou problematiku, však nijak nesnižuje nebezpečí jeho 

24 V ÁGNEROV Á, M. Psychologie školního dítěte, Praha: Karolinum, 1997.str.8. 
25 Vágnerová, M. Psychologie školního dítěte, Praha: Karolinum, 1997.str.9. 
26 ŘÍČAN,P.,V ÁGNEROV Á,M. A KOL.Dětská klinická psychologie. Praha: Avicenum, 1991, str. 125. 
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eventuálních negativních dopadů na psychiku žáka. Může v krajních případech dokonce 

znamenat zlom či radikální obrat v představách mladého člověka o jeho budoucím životě a 

v jeho postoji k životu obecně. Obzvláště, vezmeme-li v úvahu to, že " .... skutečnost, že 

základním a většinou téměř jediným kritériem úspěšnosti žáka je jeho prospěch, omezuje 

možnosti prosadit se u těch žáků, kteří z různých důvodů ve studiu nevynikají. A přitom 

možná při rozšíření zřetele i na kritéria jiná, by se začali jevit zcela jinak nejen učiteli, ale i 

celé třídě. ,,27 

Hodnocení školní úspěšnosti je zpravidla hodnocením druhých. A tak jako u 

pedagogického působení lze za cíl označit vytvoření schopnosti sebevýchovy u 

vychovávaného, lze ve schopnosti správného sebehodnocení spatřovat nejvyšší stupeň 

hodnocení obecně. Podstatné je i to, aby se žák - alespoň do určité, podstatné míry -

s hodnocením ztotožňoval. Aby výkon hodnotil nejen učitel, ale i žák sám, neboť, správné a 

situaci a výkonu adekvátní sebehodnocení je nejdůležitější cestou k seberegulaci každého 

jedince a má nenahraditelný výchovný efekt. Sebehodnocení, které je adekvátní situaci, je 

rovněž jedním ze znaků sociální dospělosti. A je bohužel právě znakem, který v dnešní 

dospělé populaci tak často absentuje. 

Žák by měl být ve škole stavěn do situací, ve kterých se sám rozhoduje a volí cesty 

řešení aje zároveň konfrontován s důsledky svých rozhodnutí. Ty pro něho nemusí být, 

ba snad by dokonce ani neměly být, vždy příznivé, ale je jistě lepší zakusit negativní 

důsledky vlastních rozhodnutí ve škole, než později v životě. Vždyt' škola by měla 

vybavit člověka i schopností či umem vyrovnat se i z jeho méně příznivými aspekty. 

Žák by tedy měl mít ve škole svobodu rozhodování a zároveň by se měl i učit přebírat 

zodpovědnost za svá rozhodnutí. Avšak pokud je dítěti z nevhodného rodinného 

prostředí ve škole znovu a znovu potvrzováno, že je nedostatečné a neschopné, může to 

mít neblahý vliv na rozvoj poruchového chování. 

Puberta a adolescence 

Období puberty a adolescence označuje Erikson jako věk identity, respektive ho 

vyjadřuje konfliktem mezi identitou a zmatením rolí a charakterizuje ho formováním 

ideologického pohledu na svět. V souvislosti s úspěšným vyřešením tohoto konfliktu pak 

hovoří o jedincově ochotě převzít odpovídající životní role a vrůst do nich. Hovoří však též o 

důležitosti odmítání určitých životních rolí: " ... formování identity je nemožné bez určitého 

27 PELIKÁN, J. Výchova pro život. Praha: ISV, 1997,str.l03. 
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odmítání rolí, zvlášť, když jsou k dispozici role ohrožující možnou syntézu identity mladého 

jedince. Odmítnutí role pak pomáhá ohraničit vlastní identitu ... ,,28 

Piaget tento věk označuje za stádium formálních operací a ohraničuje ho spodní 

hranicí 12 let věku dítěte. Dítě dokáže logicky myslet a zabývat se abstrakcí, budoucností a 

ideologickými problémy. Je schopno formulovat a verifikovat hypotézy bez předchozích 

zkušenoste9
. 

Pro psychický vývoj ve středním a starším školním věku je typické dozrávání 

kognitivních struktur a intelektuálních schopností jedince. Vzrůstá schopnost zapamatování a 

rovněž schopnost abstrahování podstatných vlastností, uvědomění si souvislostí a spojování 

podstatných částí do smysluplných celků. Myšlení se díky dalšímu rozvoji myšlenkových 

operací - analýzy a syntézy s abstraktním materiálem, stává logickým a hypoteticko 

deduktivním. 

Charakteristický je pro toto období bouřlivý citový vývoj, který je podmíněn 

zejména změnami v hormonální činnosti organismu a rozvojem a změnou charakteru 

sociálních vztahů. Je to období identifikace a autonomizace osobnosti jako celku, která se 

nejprve emancipuje ze své závislosti na rodině a rodičovské autoritě (v pubescentním 

období), aby se později uvolnila i ze závislosti na vrstevnické skupině (v období 

adolescence). 

Adolescence má z psychosociálního hlediska charakter přechodného období mezi věkem hry 

a školních povinností a mezi dospělostí. Jedním z důležitých úkolů adoslescenta je alespoň na 

čas si sáhnout na nezávislost, dosáhnout psychického osamostatnění, aby jako mladý dospělý 

mohl vstupovat do vzájemně závislých, důvěrných a intimních partnerských vztahů. 

Vztahovou intimitu je možné uskutečnit jen v případě, že mladý člověk je schopen tolerovat 

ztrátu části své identity, protože důvěrný vztah takovou míru přizpůsobení vyžaduje.3o 

28 ERIKSON,E.H. Životní cyklus rozšířený a dokončený. Praha: NLN, I 999,str.72. 
29 Podle PA VLAS,!., V AŠUTOV Á,M. Vývojová psychologie 1. Ostrava: Ostravská univerzita - Pedagogická 
fakulta, 1999. Blíže viz např. PIAGET,J.,INHELDEROV Á,B. Psychologie dítěte. Praha: Portál, 200 I nebo 
PIAGET,J. Psychologie inteligence. Praha: Portál,1999. 
30 Viz. referát Dynamické úvahy o adolescentním moratoriu, narcistické krizi a závislosti přednesený PhDr. 
Miladou Votavovou na konferenci IX. Celostátní koriference SNN a 42. Konference sekce AT při ČLS JEP. 
Praha, 2003. Nepublikováno 
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1.4. Vývojově podmíněné poruchy chování 

Jak jsem již naznačila v předchozí podkapitole, každé vývojové období má určité 

charakteristiky a nějaká rizika. Z těchto důvodů při diagnostice poruch chování musíme vždy 

brát v úvahu vývojové hledisko, protože chápání běžných i širších sociálních norem závisí na 

stupni vývoje kognitivních procesů a emoční stabilitě dítěte. Dítě musí dosáhnout určité 

rozumové úrovně, aby bylo schopné chápat podstatu různých sociálních rolí a s tím spojené 

normy chování. Nejde pouze o to, aby dítě normy znalo, ale také aby se podle nich chovalo. 

Chování podle norem je v průběhu vývoje dítěte syceno různými motivy - od vnějších 

regulativů a touze po ocenění a uznání od blízkých osob až k zvnitřnění norem a hodnot a 

vlastního pozitivního hodnocení své osoby. 

Některé projevy nepřiměřeného chování jsou proto v určitém věku dítěte normální a patří 

k vývojovému stádiu, ve kterém se jedinec nachází. Pokud však projevy nevhodného chování 

pokračují, je nutné se jimi zabývat, protože již mohou signalizovat poruchu chování. 

U dítěte mladšího školního věku dochází k postupné kvalitativní proměně dětského 

myšlení a uvažování. Piaget toto období od vstupu do školy do zhruba 10 let věku dítěte 

nazýváfází konkrétních logických operací. Proměna myšlení neprobíhá v jednom okamžiku, 

je rozložena do určitého časového období a u každého dítěte trvá jinou dobu, než proměna 

proběhne. S proměnou souvisí i způsob řešení zátěžových situací - pokud se dítě dostane do 

situace, kterou nezná, může se stát, že ji bude řešit pomocí vývojově nižší strategie. Mezi 

charakteristické problémy tohoto věku patří vyrušování, nesoustředěnost, hraní při 

vyučování, lhaní, impulzivní krádeže, impulzivní agresivita atd. Tyto projevy často během 

krátké doby ustanou. Takové poruchy jsou spíše projevem nezralé a infantilní osobnosti, 

která ještě neumí zcela ovládat svoji impulzivitu a přijímat všechna omezení daná novou rolí 

žáka. Většinou v normě bychom u dětí v tomto věku také měli vidět projevy, které bývají 

často nazývány lhaním. Děti v tomto věku však pouze nepřesně hodnotí realitu v důsledku 

přechodu od prelogického myšlení ke konkrétním logickým operacím. Někdy nedokáží 

správně rozlišit skutečnost a fantazii, kterou mohou děti v tomto věku považovat za 

skutečnou. Nejedná se proto o lež, ale spíše o smyšlenku. Svojí lží také většinou nechtějí 

nikomu ublížit nebo získat nějaké výhody pro sebe. V pozdějším věku je již ale lhaní spíše 

nástrojem k poškození ostatních nebo zlepšení svého postavení aje proto projevem poruchy. 
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U dětí v tomto věku ještě zpravidla nemluvíme o poruše chování, ale spíše o poruše 

opozičního vzdoru (F 91.3). Podle definice MKN jde o poruchu, při které je přítomno 

výrazně vzdorovité, neposlušné a provokativní chování a zároveň nejsou přítomny vážnější 

di sociální nebo agresivní činy, které by narušovaly zákon nebo práva druhých. Chování musí 

být jasně mimo rámec běžného chování dítěte stejného věku a sociokulturního prostředí. Tyto 

děti bývají už od nízkého věku neklidné, mrzuté, mají sklon vzpírat se pravidlům a 

požadavkům dospělých, jsou často zlostné a podrážděné a péče o ně bývá vychovateli 

hodnocena jako vyčerpávající. 31 

o poruchách chování mluvíme většinou až od středního školního věku. Přesto má toto 

období své charakteristické negativní projevy, které nemusí signalizovat poruchu chování. Ve 

středním školním věku se zvyšuje četnost skupinových prohřešků proti školním normám, 

včetně šikany, začíná se objevovat záškoláctví a dochází ke lžím a podvodům spojeným 

s fungováním ve škole (opisování, napovídání, krytí spolužáků, neoznámení špatného 

chování atd.). V tomto období velmi vzrůstá normativní význam skupiny vrstevníků, tzn. 

spolužáků. Školní třída si již vytváří svoje vlastní normy, které jsou chápány jako obecně 

platné a platí radikálně pro všechny bez rozdílu. Kritériem správnosti chování se stávají 

normy a hodnoty, které uznává skupina a pokud se nějaké dítě nechová zcela podle 

očekávání skupiny, a to z jakéhokoliv důvodu, bývá zesměšňováno či ponižováno a skupina 

toto jednání nepovažuje za špatné. Většinou nikdo ze skupiny nevystoupí proti takovému 

chování, právě z důvodu potřeby uznání skupinou. 

Další zásadní kvalitativní změna v myšlení probíhá vobdobí puberty, kdy dochází 

k přechodu kformálním logickým operacím. Jejich základním rysem je schopnost uvažovat o 

dosud neexistujících možnostech a variantách čehokoliv. Dospívající neakceptuje všechno, 

co mu dospělí předkládají. V souvislosti s tím dochází ke zvyšování kritičnosti k dosud 

respektovaným normám a to se projevuje v negativismem a zvýšeným prosazováním svého 

vlastního názoru. Období dospívání je také charakteristické emancipací od rodiny, 

jednoznačným identifikováním s vrstevnickou skupinou a hledáním nové identity 

dospívajícího. Potřeba dokazovat si svoji vlastní nezávislost se projevuje drzostmi, 

polemizováním o čemkoliv, provokováním a v neposlední řadě dochází ke zpochybňování až 

31 MKN.Duševní poruchy a poruchy chování. Popisy klinických příznaků a diagnostická vodítka. (Přel. z angl. 
orig.) Praha: Psychiatrické centrum,1992. ISBN 80-85121-37-9, str.232 až 236 
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k odvrhnutí norem společnosti. To může být příčinou různých způsobů provokování - od 

nošení společností neakceptovaného oblečení až k vandalismu. Mnohé projevy poruchového 

chování, jsou v tomto věku dány právě potřebou hledat svoje místo ve světě, svoji identitu a 

proto dochází k experimentování s hranicemi běžných norem. S obdobím adolescence bývá 

spojován Eriksonův termín vývojového či psychosociálního moratoria. To je charakteristické 

tím, že se jedinec jakoby snaží oddálit vstup do světa dospělosti a převzetí odpovědnosti a 

odpovídajících životních rolí. Podle Eriksona je dospívání náročným obdobím, kdy jsou si 

těsně blízké příslib objevení sebe samého a definitivní ztráty sebe sama. Mladistvý stojí před 

naléhavým úkolem rozejít se s naivní, ale přece jen fungující identitou dítěte i pubescenta, 

opustit staré jistoty a často bolestně reevidovat sebe sama s vědomím možnosti ztráty 

identity. Řada zdrojů, kterými byla předchozí identita spoluutvářena, je nepoužitelných, 

předchozí identifikační vzory bývají devalvovány (rodiče, učitelé apod.) a cesta dopředu 

připomíná cestu do tmy. Náročnost dospívání vede k tomu, že řada mladých lidí bezděčně 

nebo záměrně touží po odkladu dosažení dospělosti spojené se zodpovědností. Tato osobní 

moratoria adolescentů pak na sebe berou různé podoby, vyhlížející někdy značně podivně, 

chorobně nebo problémově. Členství v asociální partě a volba negativní identity mohou být 

pro adolescenta vítaným odkladem definitivního řešení důležitých vývojových úkolů 

dospívání. Někteří z adolescentů dosahují odkladu téměř za každou cenu. Jsou schopni si 

"zařídit" ústavní výchovu, vězení či léčebnu, jen aby oddálili vstup do dospělosti. Z tohoto 

pohledu je možné vidět i velmi podezřelé a problematické chování jako smysluplné vývojové 

dění, protože může jít o adolescentní moratorium.32 

1.5. Shrnutí 

Poruchami chování se zabývá několik různých disciplín vztahujících se k člověku -

psychologie, pedagogika, medicína, sociologie, právo a další. Každá z těchto disciplín má 

svoji vlastní definici. Všechny se shodují na tom, že jde o poruchu socializace, při níž 

dochází k porušování sociálních norem společnosti. Aby se jednalo o poruchu chování musí 

jedinec normy znát a chápat jejich význam, ale není schopen je respektovat na úrovni 

odpovídající jeho věku, popřípadě rozumovým schopnostem. Dále se musí jednat o 

dlouhodobé a opakované porušování norem bez pocitů viny. 

32 Viz. referát Dynamické úvahy o adolescentním moratoriu, narcistické krizi a závislosti přednesený PhDr. 
Miladou Votavovou na konferenci IX. Celostátní konference SNN a 42. Konference sekce AT při ČLS JEP. 
Praha, 2003. Nepublikováno. 
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o poruchách chování mluvíme až od středního školního věku, do té doby jde spíše o poruchu 

opozičního vzdoru. Některé projevy neadekvátního chování mohou být spOjeny 

s vývojovým stádiem dítěte, jsou pouze přechodné a proto v rámci širší normy daného 

vývojového stádia. Příčiny poruchového chování není možné jednoznačně určit, vždy se 

jedná o spolupůsobení více faktorů a proto mluvíme o multifaktoriální podmíněnosti poruch 

chování. Nejčastěji je možné vysvětlit poruchy s pohledu psychologické podmíněnosti, 

sociální podmíněnosti, biologické podmíněnosti. 
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II. KATEGORIZACE PORUCH CHOVÁNÍ 

V této kapitole budu stručně charakterizovat poruchy chování a jejich konkrétní projevy. 

V literatuře najdeme celou řadu možných dělení poruch chování podle různých hledisek. 

Nejčastější je dělení podle stupně společenské nebezpečnosti a podle přítomnosti agresivity. 

K diagnostikování poruchy chování používáme dělení podle Mezinárodní klasifikace nemocí 

(MKN 10). 

Z hlediska stupně společenské nebezpečnosti 

Disociální chování je chování, které je sice nepřiměřené, ale jde spíše o chování přechodné, 

související s vývojovou fází dítěte. Buď vymizí samo nebo je možné jej zvládnout 

přiměřenými pedagogickými postupy. 

Asociální chování již porušuje společenské a morální normy, ale ještě nepřekračuje normy 

právní. Jedinec, který se chová asociálně ve svém důsledku škodí spíše sám sobě než 

ostatním (záškoláctví, útěky, toxikomanie atd.). Zařadili bychom sem většinu neagresivních 

poruch chování. 

Antisociální chování svými důsledky poškozuje nejen jedince, ale i společnost. Jedinec tímto 

chováním porušuje zákony společnosti a jeho projevy i důsledky bývají velmi nebezpečné. 

Náprava je již možná pouze institucionální většinou restriktivní péčí (ústavní péče, věznice). 

Mezinárodní klasifikace poruch chováne3 

Poruchy chování jsou v Mezinárodní klasifikaci nemocí uvedeny pod číslem F91. Základní 

charakteristika poruchy chování podle MKN je uvedena v první kapitole této práce. Jen 

stručně zopakuji, že se jedná o chování, kdy dítě či dospívající opakovaně a dlouhodobě 

porušuje sociální očekávání přiměřené jeho věku. Dále pak MKN rozlišuje následující 

diagnostické kategorie poruchy chování: 

Porucha chování ve vztahu k rodině (F91.0) je charakterizována jako porucha při níž je 

disociální nebo agresivní chování téměř nebo zcela omezeno na domov a členy primární 

rodiny. Pro diagnózu F91.0 je nutné, aby se žádné výrazné poruchové chování u dítěte nebo 

dospívajícího neobjevovalo mimo rodinu, tzn. že mimo rodinu by dítě nebo dospívající měl 

mít přiměřené sociální vztahy. 

33 MKN.Duševní poruchy a poruchy chování. Popisy klinických příznaků a diagnostická vodítka. (Přel. z angl. 
orig.) Praha: Psychiatrické centrum,1992. ISBN 80-85121-37-9, str.232 až 236 
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Nesocializovaná porucha chování (F91.1) vyžaduje, aby dítě či dospívající měl výrazně 

narušené vztahy k vrstevníkům. Narušené vztahy k vrstevníkům se projevují zejména izolací 

od skupiny, odmítáním skupinou a nedostatkem trvalých pozitivních a důvěrných 

vzájemných vztahů s ostatními dětmi a dospívajícími. S dospělými mohou být vztahy jak 

narušené, tak dobré. Nezapojení nebo nedostatečné zapojení do skupiny vrstevníků a 

nedostatek nebo úplné chybení pozitivních vztahů s vrstevníky je hlavním rozlišovacím 

znakem nesocializované poruchy chování od socializované poruchy chování (F91.2). Děti a 

dospívající se socializovanou poruchou chování mají obvykle přiměřené a trvale dobré 

vztahy alespoň s některými vrstevníky. Děti a dospívající s nesocializovanou poruchou 

chování většinou páchají přestupky či trestné činy samostatně zatímco děti a dospívající se 

socializovanou poruchou chování páchají tyto činy spíše ve skupině. U dětí do středního 

školního věku, které jsou výrazně vzdorovité a neposlušné a zároveň u nich nejsou přítomny 

vážnější dissociální nebo agresivní činy, které by narušovaly zákon nebo práva druhých, 

diagnostikujeme spíše poruchu opozičního vzdoru (F91.3). 

V dalším popisu nejčastějších projevů poruch chování u dětí budu vycházet z rozdělení Marie 

Vágnerové (1997,1999,2004). Její základní dělení je na poruchy neagresivní a agresivní. 

Mezi neagresivní poruchy zařazujeme takové projevy chování, při kterých jsou porušovány 

sociální normy, ale nejsou spojeny s agresivitou. Patří sem lži, záškoláctví, útěky a toulání, 

krádeže. 

U agresivních poruch chování dochází k násilnému omezování nebo porušování práv 

ostatních - šikana, loupeže apod. 

2.1. Konkrétní projevy neagresivních poruch chování 

2.1.1. Lhaní 

Aby bylo možné říci, že se jedná o poruchu chování musí jít o tzv. lež pravou. Pravá 

lež je charakterizována úmyslem a vědomím nepravdivosti. Dítě tedy musí vědět, že nemluví 

pravdu a také má pro toto chování jasný důvod. Dítě se bud' snaží vyhnout potížím (trestu, 

nepříjemnému vysvětlování atd.) nebo chce získat nějakou výhodu. Do kategorie pravé lži 

patří také pomluva. Zde je úmyslem poškodit druhého. Při hodnocení lži je proto velmi 
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důležité sledovat frekvenci lží a hlavně účel lži. Pokud se jedná o obranný mechanismus, kdy 

se dítě například bojí trestu a tak zapírá nebo si vymýšlí, je spíše dobré zvážit, zda není 

nepřiměřeně trestáno a změnit způsob trestu. Taková lež bude hodnocena jako méně 

patologická než pomluva s úmyslem škodit jinému, nebo lež, kterou chce dítě získat 

nezasloužené výhody. 

Ovšem ne vždy, kdy dítě nemluví pravdu, se jedná o poruchu chování. Je možné, že 

jde bud' o jinou odchylku a nebo toto chování značí, že je dítě stále ještě v určité vývojové 

fázi. U dětí předškolního věku je takovou lží konfabulace, která vyplývá z vývojových znaků 

této fáze - dítě si přesně nepamatuje minulé zážitky a do reality zahrnuje i fantazijní 

představy, respektive neumí úplně přesně rozlišit realitu a fantazii. Dítě svá tvrzení považuje 

za pravdivé a proto nejde o poruchu chování. Další odchylkou, kdy nejde o poruchu chování 

je lež bájivá, která je typická tím, že si dítě vymýšlí nepravdivé příběhy, v nichž má většinou 

nějakou atraktivní roli. Touto lží se dítě nechce ani vyhnout nepříjemnostem ani nechce 

získat nějaké výhody. Bájivá lež v podstatě pomáhá dítěti přijatelněji modifikovat sebeobraz. 

Často také dítě svým příběhům samo věří. Cílem bývá alespoň takto fantazijně uspokojovat 

nějaké ze základních psychických potřeb. S bájivou lhavostí se setkáváme u dětí 

deprivovaných. 

Michaela, 16 let. V pěti letech byla její matka zbavena rodičovských práv, otec ani 

nikdo jiný z rodiny ji do své péče nechtěl. Michaela byla nejprve v dětském domově, poté 

dvakrát neúspěšně v pěstounské péči a nakonec ve výchovném ústavu. Jako jedna z mála 

dětí neměla návštěvy a nejezdila k příbuzným. Při terapii v zařízení pro mládež 

ohroženou drogovou závislostí, například uvedla, že její matku zavraždil její otec. Pro 

tuto dívku bylo tak hrozně těžké přijmout fakt, že ji vlastní rodina nechce, že matka se o 

ní nemůže starat a vlastně se o ni nikdy nestarala, že pro ni bylo akceptovatelnější 

"nechat" matku zemřít. Díky této lži také lépe snášela, když za ní při návštěvách nikdo 

nepřišel a u vrstevníku tím získávala pozornost. 

2.1.2. Krádeže 

Krádež je skutek, kdy jedinec nerespektuje vlastnictví jiných osob. Proto o krádeži 

mluvíme až v době, kdy dítě dospěje do takové vývojové úrovně, v níž již chápe pojem 

vlastnictví a akceptuje normu, která se vztahuje k cizím věcem. Abychom mohli posoudit 

krádež jako ukazatel poruchy chování, musíme se zaměřit na způsob provedení krádeže. 
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Zjišťujeme zda se jedná o plánovanou krádež nebo o neplánovanou, impulsivní reakci nebo 

nezvládnutí aktuální potřeby něco vlastnit. Závažnější jsou plánované a předem promyšlené 

krádeže. Tento typ jednání se objevuje až u dětí staršího školního věku. Nejzávažnější 

formou krádeží jsou opakované krádeže v partě. 

Pro nalezení adekvátního řešení této poruchy je nutné zjistit cíle a motivaci ke 

krádežím u každého dítěte. Je možné je rozdělit do několika oblastí: 

Dítě krade pro sebe. Motivací je potřeba vlastnit něco, čeho subjektivně není možné 

dosáhnout jiným způsobem, který by byl sociálně přijatelnější. Pokud krade dítě pro sebe je 

také možné, že tím náhradně uspokojuje své citové strádání. U dětí citově deprivovaných 

může docházet k tomu, že potřebují nadměrně hromadit věci a tím náhradně saturují kladné 
. , h 34 CItove vzta y. 

Dítě krade pro druhé. Cílem takového jednání je často potřeba být akceptován, popřípadě 

obdivován a získat lepší pozici mezi vrstevníky. Dítě si věcmi, které ukradne "kupuje" 

kamarády, pokud to nedokáže jinak. S tímto typem krádeží se setkáváme u dětí, které jsou 

outsidery skupiny. Ke krádežím dochází převážně doma a v obchodech, dítě nekrade mezi 

spolužáky. 

Příkladem může být Petr, 13 let, který chtěl získat oblibu u svých spolužáků a tím si 

zajistit aby s nimi mohl chodit po škole ven hrát fotbal. Proto doma kradl peníze rodičům 

a kupoval za ně sladkosti, které pak rozdával chlapcům, kteří fotbal hrát chodili. 

Zvláštním případem tohoto typu krádeže je krádež motivovaná demonstrováním svých 

kompetencí. Jde o potřebu dosáhnout přijatelné sociální prestiže. Stává se to v případech, kdy 

bezproblémové dítě najednou k velkému překvapení všech vychovatelů něco ukradne. 

Motivem právě může být demonstrovat, že ono "to také dokáže" (například u dětí, kterým se 

ostatní posmívají proto, že jsou např. hodné, aktivní ve škole, mají dobré známky apod.) 

Dítě krade s partou nebo pro partu. Dítě krade, aby získalo nebo si udrželo pozici v partě. 

Může jít o iniciační obřad nebo dokazování své kompetence v partě získanou pozici udržet. 

Dítě krást "musí", protože je to v souladu s normami party. Pokud by krást odmítlo, bylo by 

potrestáno za porušení platných norem party. Krádeže v partě jsou nebezpečné tím, že 

poruchové chování se fixuje jako norma. 

34 MATĚJČEK, Z. Praxe dětského psychologického poradenství. Praha: SPN. 1991 
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Josef, 16 let. Josef je trestně stíhán za krádeže alkoholu v samoobsluhách a benzínové 

pumpě. Před každou krádeží se podle svých slov "posilnil" alkoholem, protože střízlivý 

krást nechtěl, ale aby mohl být členem party a nebyl partou odsouzen, krást musel. Když 

byl opilý, zábrany se vytratily a Josef dokonce přicházel s tipy, kde je ještě možné 

"dobře" krást. Po vystřízlivění sice přišly výčitky svědomí, ale ty postupem času 

vymizely, protože parta Josefa akceptovala a oceňovala. 

2.1.3. Záškoláctví, útěky a toulky 

Společným znakem tohoto chování je tendence odněkud utíkat. Záškoláctví je jev, 

kdy se žák úmyslně, bez omluvitelného důvodu a bez vědomí rodičů nezúčastňuje vyučování 

a zdržuje se mimo domov.35 Záškoláctví představuje porušení jednoho ze základních pravidel 

vymezujících roli školáka. Motivem k záškoláctví může být buď obrana před subjektivně 

prožívaným závažným důvodem (např. strachu ze zkoušení, na které se špatně připravilo, 

šikany ve třídě atd.) nebo projev neochoty nebo neschopnosti respektovat příslušné sociální 

povinnosti žáka. Důležitým faktorem, tak jako u ostatního poruchového chování, je četnost 

tohoto chování, míra plánování a způsob provedení. Časté a plánované záškoláctví značí 

negativní postoj k povinnosti a často i k autoritě. 

Útěky můžeme rozdělit do dvou kategorií - útěky impulzivní, reaktivní a útěky 

chronické. Reaktivní útěky jsou impulsivní reakcí na subjektivně těžkou situaci ve škole nebo 

doma, kterou, jak se dítě domnívá, nemohlo řešit jinak. Může se jednat o útěky z rodiny po 

trestu, který se jeví jako neadekvátní, ze strachu před dalším trestem nebo při hádkách nebo 

bitkách rodičů. Motivací je většinou potřeba úniku nebo také volání o pomoc. Chronické 

útěky jsou většinou plánované a dlouhodobě připravované. Děti takto utíkající tak řeší 

dlouhodobé problémy a většinou se nechtějí vrátit do původního prostředí. S chronickými 

útěky se setkáváme u dětí s dysfunkčních nebo nefunkčních rodin, kde nemají žádné zázemí 

a také u dětí v ÚV. Na chronické útěky také často navazuje dlouhodobé opuštění domova

toulání. Toulají se často právě děti, které nemají žádné pozitivní zázemí a citové vazby 

k rodině. 

Kamila, 17 let. Učila se prodavačkou. Matka žije na podpoře, otec je dlouhodobě ve 

výkonu trestu. Matka se nikdy moc nezajímala, kde a jak Kamila tráví svůj volný čas. 

35 PRŮCHA, J . WALTEROVÁ, E., MAREŠ,J. Pedagogický slovník. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-579-2 
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Často také střídala partnery, se kterými žila ve společné domácnosti. Mnoho z těchto 

partnerů mělo kriminální minulost. Kamila občas říkala, že stejně prodávat nikdy 

nebude, protože přece nebude chodit do práce kvůli pár tisícům, když na ulici může 

"udělat" daleko víc peněz krádežemi a podvody. Jejím vzorem jsou lidé žijící na ulici a 

ve squotu, protože mají absolutní svobodu. Ona sama chce mít naprostou volnost. 

Romanticky popisovala doby, kdy byla na útěku a žila na ulici. Na dovolenky ze zařízení 

pro mládež ohroženou drogou jezdila pravidelně a až na poslední všechny proběhly 

pravděpodobně více méně v pořádku. Na poslední propustku 30.10.-1.11.04 asi vůbec 

nedojela domů a zůstala v Praze. Podle posledních informací se Kamila stále zdržuje na 

Hlavním nádraží v Praze a na Andělu, je "trvale na útěku ", krade a fetuje. 

2.1.4. Závislostní chování 

Tendence uspokojovat svoje potřeby okamžitě, bezodkladně a co možná s nejmenším 

úsilím může vést hlavně u dětí staršího školního věku a adolescentů k závislostnímu chování. 

Tyto děti a dospívající si neuvědomují a nechtějí připustit jaké negativní důsledky má jejich 

potřeba mít všechno hned a zadarmo. Takové chování samozřejmě vyvolává širokou škálu 

problémů nejen sociální povahy, ale i zdravotní problémy. 

Základní typy závislostního chování, které patří do poruch chování jsou gambleři, squatteři a 

drogově závislí. Každá z těchto kategorií mívá jinou počáteční motivaci. Gambleři mohou 

takto chtít získat bez námahy a rychle hodně peněz. Squoteři chtějí mít absolutní svobodu a 

bez námahy a investic samostatně žít a nepodřizovat se žádné autoritě. Drogově závislí 

mohou mimo jiné chtít okamžitě získat pocit štěstí a sebedůvěry. 

2.2. Agresivní poruchy chování 

Agresivní chování můžeme charakterizovat jako násilné porušení sociálních norem, 

při kterých dochází k poškozování živých bytostí nebo neživých objektů. Patří sem útok, 

různé způsoby ubližování jako bití, nadávky, omezování či ničení. Agresivita patří k jednomu 

z běžných projevů chování. Kdyby člověk nebyl vůbec agresivní, tak by se ani nenarodil. 

Problémem se takové chování stává v případech, kdy je agresivita neadekvátní situaci, která 

ji vyvolala a pokud překračuje hranice společenských nebo právních norem. Motivací 

k agresivnímu jednání bývá dosažení uspokojení nějaké potřeby, které z různých důvodů 
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jinak uspokojit nejde a agresivita se stává prostředkem dosažení uspokojení. Vy jímkou je 

šikana, kdy se agresivní chování vůči druhému jedinci stává cílem i prostředkem zároveň. 

2.2.1. Šikana 

Šikana se vyskytuje hlavně v institucionálních zařízeních, kde je více dětí a 

mladistvých delší dobu pohromadě (škola, internát, ústavní zařízení). Šikana je jev, kdy jeden 

nebo více jedinců úmyslně a většinou opakovaně týrá, ubližuje, zotročuje spolužáka či 

spolužáky. Děje se to samoúčelně a za nepoměru sil.36 Šikana jako porucha vztahů ve 

skupině má své vývojové stupně. Podle toho v jakém stupni začneme šikanu řešit, je možné 

odhadnout naději na uzdravení skupiny a také délku a množství terapeutických zásahů. 

Chování vůči oběti je násilně ponižující a je zaměřeno na slabšího jedince, který nemůže 

uniknout a není schopen se dostatečně bránit. Projevy šikany mají různou podobu, přes 

fyzickou agresi, slovní agresi, psychické ponižování a vydírání, krádeže, ničení věcí a další. 

Obětí se stávají děti nějakým způsobem odlišné, znevýhodněné. Často jsou to děti plaché, 

nejisté a úzkostné a s nízkým sebevědomím, také děti fyzicky slabé. Oběti mívají špatný 

sociální status, bývají málo sociálně zdatné a bývají pasivní v kontaktu s ostatními. 

Agresory se stávají fyzicky a psychicky silní jedinci, kteří jsou neukáznění a s tendencemi 

k dokazování své převahy nad ostatními. Pohotovost k agresivnímu chování posilují 

zkušenosti z rodiny. Rodiče agresorů bývají sami agresivní a tolerují vyšší míru agresivního 

jednání. 

2.2.2. Ostatní agresivní poruchy 

Do této kategorie je možné zařadit výše uvedené neagresivní poruchy chování, které 

se spojí s násilím. Jedná se zejména o spojení násilí při krádežích, které se tak stávají loupeží 

či přepadením. Další variantou agresivních poruch chování je vandalismus, kdy dochází 

k násilnému ničení cizího majetku. 

36 ŘÍČAN, P. Agresivita a šikana mezi dětmi. Praha: Portál. 1995 
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2.3. Shrnutí 

Poruchy chování můžeme dělit podle různých hledisek. Nejrozšířenější je 

pravděpodobně dělení podle přítomnosti agresivity a podle stupně společenské 

nebezpečnosti. Medicínské dělení najdeme v Mezinárodní klasifikaci nemocí. Mezi 

nejčastější poruchy chování dětského věku patří lhaní, krádeže, záškoláctví, útěky a toulání, 

dále závislostní chování a šikana. Při hodnocení jednotlivých konkrétních projevů poruch 

chování je vždy důležité brát v úvahu cíle a motivaci k tomuto jednání. 
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III. CHARAKTERISTIKA OSOBNOSTI DITETE A 

MLADISTVÉHO S PORUCHOU CHOVÁNÍ 

Vzhledem k tomu, že v podstatě není možné popsat všechny projevy poruch chování, 

protože jsou velmi široké, není tím pádem ani jednoduché popsat typickou osobnost dítěte 

nebo mladistvého s poruchami chování. Přesto je možné najít některé společné rysy 

osobností, charakterizující nebo spíše indikující poruchu chování. Tyto rysy je možné 

rozdělit do tří oblastí 

- oblast hodnotové orientace a charakteru 

- oblast psychických vlastností 

- oblast vzdělání a kultury 

3.1. Hodnotová orientace a charakter 

• Jedinci s poruchou chování nemají dostatečně vytvořený a zvnitřněný normativní systém. 

Společensky uznávaný a žádoucí systém norem, zásad a zákonů vymezují mimo svoji 

osobu a vnitřně ho neakceptují. Jejich laxní přístup k pravidlům vede k nekritickému 

postoji k nepřiměřenému chování a také k nízké akceptaci trestu. 

• Nemají vytvořený adekvátní, realitě odpovídající náhled na vlastní osobu - mají sklony 

nadhodnocovat své schopnosti a možnosti a z toho vyplývá jejich neschopnost čelit 

realitě a řešit a vyrovnávat se s obtížnými nebo náročnými životními situacemi 

společensky přijatelným způsobem. 

• Často tyto děti a mladiství neuvažují nebo nedostatečně uvažují o důsledcích svého 

chování a vycházejí z nepřesných závěrů. Nepřipouštějí si rizika svého chování a ani jeho 

možné následky 

• Preferují a vyhledávají saturování libého, příjemného před povinnostmi, přičemž se 

nezabývají eventuálními následky. Často se setkáváme s neschopností odložit uspokojení 

nějaké potřeby. 

• Velmi typickým jevem u jedinců s poruchovým chováním je nedostatečně rozvinutá 

funkce svědomí, tzn. že většinou tyto děti nepocit'ují vinu za porušení normy. Svoje 

jednání považují za správné, resp. nepovažují ho za špatné a tak nepřiměřené jednání 

opakují. Důvodem může být právě výše zmíněná neschopnost adekvátního 
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sebehodnocení (nemají náhled, nerozvinula se u nich schopnost vcítit se do ostatních) a 

neschopnost správného dekódování sociálních situací a chování ostatních jedinců v těchto 

situacích. 

• Osoby s poruchami chování bývají nadměrně zaměřeni na svoji osobu a uspokojování 

vlastních potřeb bez ohledu na potřeby ostatních. Nedostatek empatie, citová chladnost a 

egoismus jsou výrazným prvkem chování osob s touto poruchou. Práva a potřeby 

ostatních většinou chápou jako nevýznamné a lidé pro ně mají hodnotu pouze do té míry, 

do jaké uspokojují jejich potřeby a přání. 

3.2. Psychické vlastnosti 

• Většina autorů k charakteristice poruch chování přidává agresivitu jako rys chování, při 

kterém jsou porušována základní práva ostatních. Agresivita opět může souviset se 

špatným porozuměním a rozluštěním úmyslu ostatních v sociálních situacích, tzn. Se 

špatným hodnocením reality. Děti s agresivními projevy většinou přisuzují ostatním "zlé" 

úmysly a podle toho pak reagují. 

• Velmi významným rysem je vysoká impulsivita (nezvládnutí vnitřních impulsů), silná 

emoční vzrušivost a vysoká míra lability a s tím spojená neukázněnost a slabá vůle. 

• Děti s poruchou chování neumí navázat ani udržet přiměřené emoční vztahy s ostatními 

lidmi - bývají povrchní a nestálí. I když i tyto děti mívají potřebu navazovat sociální 

kontakty, zejména s vrstevníky, nemají v zásobě přiměřené způsoby jednání a tak 

k získání vztahu používají stále dokola špatné strategie a proto jsou neustále odmítání. 

Často jejich vztahy bývají od počátku naplněny nerealistickými očekáváními k ostatním 

bez ohledů na pocity a realitu ostatních. 

• Patrná je lhostejnost k okolí a z toho vyplývající destruktivní činnost 

3.3. Vzdělání a kultura 

• Často jsou tyto děti bez zájmu o vzdělávání a ve škole pracují mnohdy výrazně pod 

svými možnostmi a nadáním, což může být výsledkem jejich dalo by se říci 

naprogramovaného neúspěchu ve škole nebo jinými hodnotami uznávanými v rodině. 

• Velmi málo čtou a pokud ano, tak spíše časopisy než knihy. 

• Hlavním prostředkem zábavy a vzdělání bývá televize. 
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3.4. Sebepojetí dítěte s poruchou chování 

Pedagogický slovník (1998) říká, že sebepojetí je představa člověka o sobě samém, který 

se vyvíjí ve vztahu k okolnímu světu. Má řadu dimenzí - zobrazení Já, hodnocení Já, 

směřování Já a dalšÍ. Vyvíjí se během socializace ve vztahu s rodiči, sourozenci, vrstevníky a 

učiteli. Sebepojetí umožňuje dítěti orientovat se ve světě a stabilizovat svoji činnost. 

Sebepojetí je tedy souhrn představa hodnotících soudů, které člověk o sobě má. Významný 

vliv na utváření sebepojetí má rodina, která zajišťuje dítěti první dětské zkušenosti se 

sociálním prostředím. " Dítě rodinu vnímá jako jedinou možnou a představitelnou podmínku 

sama sebe a svého života. Proto také její odraz v utvářející se osobnosti významně 

poznamenává základní, poměrně setrvalé a těžko měnitelné obsahové a strukturální i 

dynamické rysy ve vztahu jedince k sobě samému. Dítě, které zatím nemá další informace a 

zkušenosti v různých sociálních interakcích se má za takové, za jaké jej považují ostatnÍ. Ve 

svých očích je tím, kým je v očích rodiny.,,37 Vztahy s ostatními lidmi, zejména s rodinou, 

zásadně ovlivňují sebepojetí dítěte. Pokud tedy nejbližší osoby dítě hodnotí negativně, ono 

tento soud automaticky přebírá a vytváří si nepřiměřený, spíše negativní sebeobraz. 

V důsledku toho má dítě snížené sebehodnocení, nízkou sebeúctu, malou sebedůvěru a 

zvýšenou potřebu obrany. V sebehodnocení dětí s poruchou chování najdeme dva extrémy: 

velké sebepodceňování spojené s nejistotou a obavami, a nerealistické přeceňování a 

vychloubání jako důsledek obrany před vlastním negativním sebehodnocením. Posílení 

nízkého sebevědomí pak může dítě hledat například v závadové partě, která mu jeho hodnotu 

zvyšuje, protože je v ní uznávané. 

3.5. Shrnutí 

U dětí a mladistvých s poruchami chování je možné sledovat typické rysy v chování, 

prožívání a poznávání. Poruchy chování zasahují především do oblasti hodnotové hierarchie, 

charakteru a vztahu k normám. Dále je pak možné sledovat odchylky v psychických 

vlastnostech a přístupu ke vzdělání. Významně negativně je změněno sebepojetí těchto dětí. 

Nejvýznamnějšími ukazateli poruchy chování jsou chybějící pocity viny, malá schopnost 

empatie a egocentrismus, nezdrženlivost a zaměření na neodkladné uspokojování aktuálně 

pociťovaných potřeb. 

37 HELUS, Z.: Psychologické problémy socializace osobnosti, Praha: SPN. 1973, str. 231 
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IV. TEORETICKÁ VÝCHODISKA K MOŽNÉ NÁPRA VĚ PORUCH 

CHOVÁNÍ 

Lidské poznávání, chování a prožívání jsou vzájemně propojeny a ovlivňují se. 

Součásti dynamiky osobnosti jsou emoce (způsoby jak prožíváme to, co se děje), kognice (jak 

rozumíme tomu, co se děje) a chování (jak reagujeme na to, co víme a co prožíváme). 

Všechny tyto tři složky dynamiky osobnosti jsou provázané a změnou v jedné oblasti 

dosáhneme i změnou v jiné oblasti. V terapii poruch chování tedy můžeme vycházet z těchto 

tří stránek dynamiky osobnosti a terapeutické působení můžeme rozdělit podle oblasti, do 

které zejména zasahuje. 

Působení hlavně na rozumovou stránku tvoří základ terapie kognitivní. Princip je 

v pomoci mladistvému k nalezení a přijetí nového porozumění sobě, vztahům a situacím ve 

kterých žije. Porozumění přináší úlevu, protože člověka orientuje v problému a pomáhá 

nalézt správnou cestu. Tento přístup je výhodný zejména tam, kde na poruchu chování 

"nasedá" nebo ji provází porucha emoční. 

Působení zejména na citovou složku tvoří základ emoční terapie. Během tohoto 

působení dochází k odreagování nebo odžití nepříjemné zkušenosti. Prožíváme stále, aniž 

bychom si všechny prožitky uvědomovali, neustále jsme nějakým způsob naladěni a nálada 

ovlivňuje naše vnímání a chování v situacích, které prožíváme. 

Působení převážně na akční stránku dynamiky osobnosti tvoří základ behaviorální 

terapie. Během tohoto působení dochází k nácviku nového chování, přeučování a tréninku. 

Principem je, že se snažíme odstraňovat nebo mírnit nežádoucí chování a nahrazovat ho 

chováním žádoucím. 

Jednotlivé terapeutické přístupy zasahují do jiné oblasti dynamiky osobnosti, ale navzájem 

jsou provázané. 

Kognice - racionální přístupy, KBT - tím, že porozumím lépe tomu, co se děje, mohu změnit 

své chování a díky tomu se zlepší moje prožívání. 

Emoce - projektivní přístupy - tím, že mám možnost odžít nebo znovu prožít v chráněném 

území nepříjemnou situaci, lépe se s ní vyrovnám, lépe se cítím a proto se jinak chovám. 

Chování - nácviky - pokud umím v určité situaci změnit své chování, jinak porozumím 

celkovému kontextu situace a to mi zlepší moje prožívání. 
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4.1. Kognitivní přístupy 

Způsob interpretace a hodnocení situace může vytvořit předpoklad k určitému 

chování. Kognitivistické teorie kladou důraz na poznávací konstrukty, pomocí nichž si 

vysvětlujeme situace a předvídáme průběhy dalších situací. Tyto teorie zdůrazňují význam 

vnitřního zpracování vnějšího podnětového světa pro regulaci našeho chování. Terapie 

vycházející z těchto koncepcí zjišťují, jakými způsoby si dítě vytváří určitý obraz o světě a o 

pravidlech dění v něm. Hledají se pak také kognitivní chyby, kterými je možné vysvětlit 

patologické selhávání dítěte v životních situacích. 

Hlavní myšlenkou těchto koncepcí je, že lidé nejednají neadekvátně v důsledku 

objektivní situace, ale v důsledku stresu, který si sami působí tím, jak tyto situace subjektivně 

pro sebe hodnotí, jak jim rozumí.38 Je-li toto hodnocení událostí katastrofické a pro 

hodnotitele nebezpečné, chová se pak dotyčný člověk v dané situaci pro vnějšího 

pozorovatele zcela nepřiměřeně. I když chování je objektivně nepřiměřené, subjektivně jej 

jedinec prožívá jako adekvátní reakce vzhledem kjeho hodnocení situace. 

Sled tohoto dění je vyjádřen vzorcem "A - B - C". Kdy A znamená aktivující 

událost, tzn. konkrétní objektivní situaci, která na člověka působí. B je pak vyjádřením 

vnitřní myšlenky, kterou jedinec hodnotí význam a důsledky dané situace. Toto hodnocení 

bývá u poruch chování nesprávné až patologické a velmi často plně neuvědomované. C je 

potom spíše výsledek B než A, i když jedinec si obecně myslí, že jeho chování způsobilo A. 

Pro B se používá výrazu nesprávná ("zavádějící") myšlenka - jde o nevědomé osvojování a 

uplatňování iracionálních myšlenek, které mají povahu dogmaticky přetrvávajících 

přesvědčení. Obsahy těchto myšlenek dětem obvykle předkládají rodiče v prostředí, kde 

vyrůstají. 

Terapie vycházející z kognitivistických postupů pomáhá dětem a mladistvým, aby si 

uvědomily vlastní nesprávné myšlenky B, kterými reagují na situace A, a které mají za 

následek neadekvátní chování nebo reakci C. Terapie má za cíl aby se samy přesvědčily o 

nesprávnosti a iracionalitě svých hodnocení a na tomto základě pak nesprávná hodnocení 

nahradily hodnocením realistickým, které vede k adekvátní reakci na situaci. Terapie je 

zaměřena na to, co pacient prožívá nyní a zde a nebere ohledy na to, kdy a jak si dítě své 

nesprávné myšlenky osvojilo. 

38 srov. LANGMEIER,J. BALCAR,K. ŠPITZ,J. Dětská psychoterapie. Praha: Portál, 2000. Nebo 
KRATOCHVÍL,S. Základy psychoterapie.Praha: Portál, 1998. 
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4.2. Emocinální přístupy 

Emoce jsou nejdůležitějším prostředníkem mezi potřebami člověka a jeho chováním. 

Slouží jedinci jako základní nástroj hodnocení světa a jeho pobytu v něm. Emoce také dávají 

činnostem zaměření směrem k očekávanému prospěchu či škodě. Bohužel ne vždy jsou 

emoce jedince ve shodě se skutečnými hodnotami objektivní skutečnosti a to pak vede 

k problémům. Zdrojem citových reakcí jsou u člověka motivy a jejich uspokojení či 

neuspokojení. Motivy rozhodují o cíli lidského snažení. Nejvýraznějšími proměnami 

procházejí emoce v dětství a dospívání. Nejnebezpečnější překážkou zdravého 

emocionálního vývoje je psychická deprivace nebo silné emoční konflikty v dětství. Terapie 

emocionálně zaměřené mají za cíl napravit porušený směr vývoje dítěte a obrátit jej zdravým 

směrem. Motivačně terapeutické přístupy sledují především nápravu voblastech těch 

vývojových potřeb, v nichž došlo v raných stádiích vývoje k deprivaci nebo subdeprivaci (a 

následkem toho k přetrvávající motivační poruše), nebo v nichž je klient intenzivně 

frustrován v současnosti. Tradičně se jedná o nápravu poruch emoční a motivační dynamiky 

vyplývajících z frustrací potřeb tělesných nebo duševních. Mnoho poruch chování je však již 

u dětí a dospívajících podmíněno emočním a motivačním strádáním, které vychází z frustrace 

potřeby prožívat smysl vlastního života. Přestože otázky čemu se v životě věnovat, o co 

usilovat, čím se řídit a nač spoléhat, poprvé vyvstávají se vší vážností jako věc osobní volby 

před dospívajícími, nacházíme již u dětí od nejútlejšího věku počátky motivace "vůlí ke 

smyslu". Mladší dítě však nehledá hodnotové zakotvení ve svém životě vědomě a 

samostatně. Jsou to především rodiče, kteří rozvíjí citlivost svých dětí pro to, oč stojí v životě 

usilovat. Na druhé straně ale rodiče mohou svým přístupem k různým hodnotám a k dítěti 

samotnému jeho motivovanost tlumit nebo mohou způsobit, že se dítě ve vnímání hodnot a 

smyslu svého počínání odchýlí nevhodným směrem. Dítě a dospívající pak může propadat 

specifické formě existenciální frustrace, zážitku bezcennosti vlastního snažení, případně i 

sebe samého. Úkolem hodnotově orientovaných přístupů je tedy pomoci dětem obnovit jejich 

motivaci ke spontánnímu a aktivnímu zaujete9
. 

Velmi důležité je vědět, že pokud jsou poruchy chování způsobeny především deficitem 

vemoční oblasti a terapeut bude klienta zahrnovat city, bude pravděpodobně jednat 

kontraproduktivně. Takové chování klienta ještě více zúzkostní, protože silně vyjádřené 

39 Viz. referát Chápání smysluplnosti života jako součásti změny životního stylu u mladistvých problémových 
uživatelů drog přednesený PhDr. Miladou Votavovou na XII. Mezinárodní koriferenci Společnosti pro návykové 
nemoci ČLS JEP. Praha, 2006 Nepublikováno 
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pozitivní emoce často nezná a neví jak na ně reagovat. Také díky naučeným strategiím může 

začít takové chování zneužívat ve svůj prospěch a vyžadovat za všech okolností. 

4.2.1. Hlubinně-psychologické směry 

Současné koncepce vycházející z hlubinných směrů na problém nahlížejí jako na 

intrapsychický konflikt vnitřních struktur osobnosti. Zastávají názor, že současnému chování 

můžeme porozumět pouze v případě, že se seznámíme s tím, jaké faktory utvářely osobnost 

v dřívějších letech. Zástupci tohoto směru mají za to, že většina jedinců s poruchami chování 

zažívala v ranném dětství nedostatky a ztráty, které subjektivně prožívali jako ohrožení 

vlastní existence. Traumata z ranného dětství v nich zanechala hluboké stopy zejména 

v extrémní nedůvěře v poznatelnost a bezpečnost světa a proto se u nich nevyvíjejí a nebo 

špatně vyvíjejí intrapsychické struktury. Na základě prožitých nedostatků se v nich 

nahromadila obrovská přání a nároky, často jsou tito jedinci naplněni neukojitelným hladem 

po náklonnosti a potvrzení identity. Zároveň v nich ale přetrvávají obavy z intenzivní 

mezilidské blízkosti, a proto se vyhýbají tomu, po čem nejvíce touží a hledají náhradní 

prostředky k naplnění vnitřní prázdnoty. Vztahy těchto jedinců jsou plné nerealistických 

očekávání a navíc ostatní zpravidla berou jen jako prostředek k dosažení cíle (dříve se to tak 

naučily). Hlubinně - psychologické koncepce vidí příčinu nepřiměřeného chování v narušení 

vnitřních ego-struktur osobnosti. Podmínky v dětství vedly ke zkreslenému vnímání sociální 

reality i vlastních emocí a z toho pak vznikají jejich problémy. Poruchy vidí zejména 

v superegu (svědomí) a egu (testování reality). Superego těchto jedinců sestává převážně 

z krutých, trestajících, nepřátelských a znehodnocujících hlasů z ranných vztahových 

zkušeností. Aby vůbec mohl jedinec přežít brání se těmto sebetrestajícím hlasům jejich 

projekcí na lidi ve vnějším světě. Proti těmto lidem pak jedinec bojuje, protože si myslí, že 

tím umlčí trestající hlasy ve svém nitru. Poruchy superega vedou k extrémnímu 

sebeznehodnocování a sebeodsuzování zároveň s vysoko postavenými cíly. Tato kombinace 

vlastně předem programuje jedince k selhání. Následkem vývoje mají takoví jedinci tendence 

k narcistickým poruchám a lidé okolo nich pro ně mají význam především proto, že jim 

garantují uspokojování jejich touhy po uznání. 

Mezi teorie vycházející z hlubinných konceptů patří i teorie vycházejí z předpokladu, 

že vývoj jedince probíhá v úzké interakci s druhými jedinci a poruchy chování dávají do 

kontextu vztahů mezi lidmi. Základem poruch chování je přísné a odmítavé chování rodičů 
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k dítěti. Takové chování vyvolává bazální úzkost a pocit bezmoci. Z bazální úzkosti se pak 

vyvíjí, v protikladu k bazální aktivitě, bazální konflikt, kdy dítě pociťuje protikladné 

tendence ve vztazích k lidem - přiblížit se jim nebo jít proti nim? Z tohoto konfliktu pak 

pramení neadekvátní a neúčinné řešení konfliktů, které vyvolávají další problémy a tím se 

jedinec dostává do bludného kruhu4o. Díky konfliktu ideálního a reálného Já, kdy odmítaní 

jedinci odmítají vnímat reálné Já a zároveň si absolutně předimenzovaně postaví obraz 

ideálního Já, mají tyto děti nelehkou seberealizaci. Poruchy chování také mohou být chápány 

jako reakce, které vznikly při úsilí o odstranění úzkosti při bazálním konfliktu (pokud jedno 

chování vede zároveň k uspokojení fyziologických potřeb a zároveň ke ztrátě bezpečí). 

Jedním z obranných mechanismů, jak se zbavit úzkosti je selektivní nepozornost, při které 

jsou zážitky, které vyvolávají úzkost vytěsňovány do podvědomí. 

Cílem terapií bývá poznat, pochopit a změnit svoje chování. Terapie pomáhají odhalit, 

jaké faktory ovlivňovaly vývoj jedince. Jedinec díky tomu vědomě pozná, co způsobilo jeho 

současné problémy, pochopí které nezvládnuté konflikty ho vedou k nepřiměřenému řešení 

současných situací. Během terapie jedinec znovu, ale za odlišných okolností oživuje svoje 

konflikty, obavy a nepříjemné zážitky a pomocí terapie je racionálněji chápe a vyrovnává se 

s nimi. Terapie je zaměřená na nastavování zrcadla skutečné reality klienta. Také se 

používají techniky k prožití a citovému odreagování frustrovaných nebo deprivovaných 

potřeb. 

4.2.2. Hodnotově terapeutické postupy 

Tyto terapeutické postupy vycházejí z toho, že chování mnoha dětí a mladistvých 

vychází z frustrace potřeby prožívat smysl vlastního života. Tato frustrace se u mnoha 

dospívajících projevuje vyhledáváním jakéhokoliv bezprostředního uspokojení a s tím 

spojeným uhýbáním před přirozenými nároky a životními překážkami, nutkavým usilováním 

o přijetí partou i za cenu vzdání se vlastních postojů a hodnot nebo také samoúčelnou agresí a 

destrukcí, která pomáhá alespoň zdánlivě překonat pociťovanou vnitřní prázdnotu. 

Existenciálně frustrovaní dospívající bývají lhostejní, odmítaví, popřípadě rezignovaní a 

nutkavě impulzivní. Mnoho dospívajících s poruchovým chováním mívá ve svých úvahách 

zakotveno NE vůči životu ("Proč vlastně žít?", "Jaký to má všechno smysl?", "Mě stejně nic 

dobrého v životě nečeká, tak snad ani nemá smysl ho žít") a tím pádem i NE vůči sociálně 

40 Viz. např. MIKŠÍK,O. Psychologické teorie osobnosti. Praha: Karolinum, 1999. 
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přijatelnému chování (proč vlastně nekrást, nefetovat, neničit atd.)41. 

Klíčů k obnovení chápání smysluplnosti u dětí a dospívajících je celá řada. Důležité je 

obnovit u nich jejich schopnost ke spontánnímu a aktivnímu zaujetí. Děje se tak skrze úkoly, 

ve kterých mohou děti a dospívající nacházet zdroj prožívání svojí vlastní hodnoty. Nejčastěji 

bývá základem obnovy motivace "vůle ke smyslu" snaha děti a dospívající konfrontovat 

s různými životními situacemi a jejich nároky jako příležitostmi k využití a aktivnímu 

naplnění. 

V zařízení pro mládež ohroženou drogou, kde pracuji, tuto konfrontaci 

našim klientům nabízíme. Konkrétně jde např.o společné sdílení lezení po skalách, 

reflektování outdoorových aktivit, malování, keramiku, focení a práci s fotkou, 

jízdu a péči o koně a dalších aktivit, kde jsou si klienti navzájem prospěšní. 

V hodnotově terapeutických postupech vyvíjí terapeut více vůdčí iniciativy v nabízení 

příležitostí a ukládání úkolů než například v hlubinně orientovaných přístupech. Terapeut se 

ujímá aktivního vedení všude tam, kde je zapotřebí přimět klienta, aby si vyzkoušel 

potenciálně léčivou příležitost - určitou situaci, činnost, postoj apod. i tam, kde by k této 

příležitosti sám od sebe nepřistoupil. Zároveň však terapeut vždy zdůrazňuje dospívajícímu 

jeho osobní svobodu rozhodovat o svých činech a přijímat za to vlastní zodpovědnost. 

Aby byly tyto způsoby práce užitečné pro klienta, je potřeba aby si klient nenaplněnost 

smyslu svého života uvědomoval, cítil potřebu změny a toužil zaplnit svoji existenciální 

prázdnotu.42 

4.3. Behaviorální přístupy 

Tyto přístupy vycházejí z předpokladu, že poruchové chování Je následkem 

především nesprávného učení nebo naučení se způsobům chování. Tyto koncepce moc 

nepátrají po vnitřních příčinách chování. Chování se jedinec naučil a změnou vnějších 

podnětů může svoje chování změnit. Léčebný postup behaviorální terapie má opravit 

porušené způsoby chování. Cíleným zásahem do podmínek učení, je umožněno vytvoření a 

41 Viz. referát Chápání smysluplnosti života jako součásti změny životního stylu u mladistvých problémových 
uživatelů drog přednesený PhDr. Miladou Votavovou na XII. Mezinárodní konferenci Společnosti pro návykové 
nemoci CLS JEP. Praha, 2006 Nepublikováno 
42 viz poznámka pod čarou č 41 
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upevnění nových a zdravějších způsobů chování. Díky tomu se poruchové chování stane 

méně výhodné nebo zbytečné. Nebude-li posilováno, ztratí se, protože jedinec je nahradí 

nově naučenými vzorci, které mu přinášejí více pozitivních aspektů. Při přeučování chování 

se využívá základních druhů lidského jednání - nápodoby, podmiňování a vhledu. 

Nápodoba znamená tendenci napodobovat chování jiného člověka, obzvlášť v případech, kdy 

chování tohoto druhého člověka vede k odměně nebo k vyhnutí se trestu. K nápodobě také 

pomáhá silná pozitivní citová vazba k napodobované osobě. Podmiňování je způsob učení, 

kdy se jedinec spíše chová tak, aby získal odměny a vyhnul se trestům. Zkušeností z různých 

situací dochází k anticipaci následků chování a podmiňováním získává určité chování kladný 

nebo záporný motivační náboj. Podmiňování rozdělujeme na klasické a instrumentální. 

Klasické podmiňování se týká situací a instrumentální vlastního chování. Podmiňování je 

několik druhů - kladné zpevnění při kterém jedinec vyhledává situace a způsoby chování, 

které jsou spojeny s příjemnou zkušeností, záporné zpevnění, určité chování nebo situace jsou 

spojeny s ukončením nepříjemné zkušenosti, takové chování a situace jsou pak vyhledávány. 

Vyhasínámí znamená postupné ubírání a zmenšování odměny v určitých situacích či 

činnostech, na základě toho dochází k mizení takového chování, které není oceňováno, 

tlumení, kdy jedinec na základě nepříjemné zkušenosti zjišťuje, jaké situace a chování 

nepřinášejí pozitivní odměny. Potom má snahu se takovým situacím a činnostem vyhnout. 

Vhled je porozumění souvislostem mezi chováním nebo pobytem v nějaké situaci a následky, 

které z toho vyplývají. 

4.4. Biologické přístupy 

Tento přístup vidí člověka s poruchou chování jako nemocného, tzn. že jde o poruchu 

zdraví, kde je možné jasně najít příčiny v organismu jedince. Příčiny nemoci jsou dány bud' 

genetickou výbavou - zděděnými nebo vrozenými dispozicemi a nebo poruchou ve vnitřních 

procesech organizmu, převážně mozku. 

Příčiny poruch chování tedy vidí biologický přístup bud' v chemické nerovnováze 

některých prvků, poruše nebo poškození některých částí mozku, v chromozomální odchylce 

nebo ve zděděné dispozici, připravenosti k nějakému chování. Z tohoto pohledu je tedy 

náprava možná jen u některých příčin - chemickou nerovnováhu v těle je možné odstranit 

medikací nebo tím, že tělu zamezíme tvorbu některých těchto látek. U poškození mozku je 

náprava velmi obtížná ne-li nemožná. Někdy je možné pomocí medikace a psychiatrické 
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péče pouze zmírnit dosah škod. U zděděných dispozic chování velmi záleží na výchovném 

působení, zda se dispozice rozvinou a nebo zůstanou "spát". 

4.5. Systémové přístupy 

Systémové přístupy jsou takové, které vidí souvislosti chování jedince ve vztahu 

k sociálnímu okolí, které ho obklopuje. Toto okolí je nazýváno systémem. Systém je soubor 

jednotlivých součástí, které jsou ve vzájemné interakci. Systém je více než jen součet jeho 

částí, protože jeho fungování je závislé nejen na povaze jednotlivých součástí, ale také na 

způsobu jejich organizace. Kromě vzájemné interakce uvnitř systému existují i interakce a 

vazby systému s okolím. Každý systém je ohraničen vůči svému okolí, aby se v tomto okolí 

nerozplynul. Zároveň ale musí s okolím komunikovat, protože jinak by zanikl. 

Systémové přístupy tedy pracují se systémem dítěte a dospívajícího, tzn. že dítě a 

dospívajícího vidí ve vztahu k sociálnímu systému, ve kterém žije, který ho ovlivňuje a který 

on sám zpětně ovlivňuje také. 

Systémovým přístupem je i rodinná terapie, při kterém ve středu zájmu nestojí jedinec, ale 

vždy celá rodina. Existují různé přístupy v rámci rodinné terapie, ale všechny mají společné 

systémové pojetí. Pacientem (klientem) je celý organismus rodiny, celá rodinná skupina se 

všemi svými členy. V rodinné terapii se pracuje se systémem (významem) symptomů a jejich 

kontextem v rodině (stejný symptom prožívá každá rodina jinak - má pro ni jiný význam). 

Hlavní myšlenkou v rodinné terapii je, že individuální poruchy jakéhokoliv člena rodiny, 

tedy i dítěte či dospívajícího, souvisejí především se skupinovou dynamikou celé rodiny nebo 

jsou dokonce výrazem narušených interpersonálních vztahů v rodině. Rodinná terapie se 

nezaměřuje pouze na problémy dítěte či mladistvého, ale snaží se změnit a napravit narušené 

interpersonální vztahy v rodině. Samozřejmě, že i individuální přístupy k nápravám poruch 

chování u dětí vždy počítají s vlivy rodiny. Rozdíl rodinné terapie oproti individuálním 

přístupům je v tom, že se nesoustřeďuje pouze na problémy dítěte a chybu nehledá 

v nesprávných výchovných postupech a postojích rodičů. Rodinná terapie se nesnaží působit 

odděleně na dítě a rodiče, ale bere rodinu jako jednotku pro svoji intervenci. V rodinné 

terapii nejsou jednotliví členové rodinného systému bráni jako ohnisko problému, ale jako 

zdroje z nichž vychází změna. 

Kolegové, kteří se zabývají rodinnou terapií v zařízení kde pracuji, často využívají 

přístupy vycházející z terapie "zaměřené na řešení", tzn. že se primárně nesoustřeďují na 

problém a problémové situace, ale snaží se hledat "vy jímky z problému ". Vy jímkou 
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z problému rozumí hledání alespoň malých změn ve stabilitě problému, tzn. že se 

společně s klientem, rodiči a všemi společně pokoušejí nalézat situace a období, kdy 

problém ustoupil, kdy "bylo dobře ". Pak se soustřeďují na to, co kdo dělal (jaké 

interakce probíhaly mezi členy rodiny) v těchto obdobích a situacích a snaží se najít cestu 

k opakování interakcí, které byly přítomné ve vy jímce. 

Myslím si, že pro nápravu poruch chování je velmi důležité pracovat s celou rodinou. Sama 

mám mnoho zkušeností, že pokud není k terapii přizvána i rodina nebo pokud rodina nemá 

zájem na spolupráci při terapii, je velmi obtížné, hlavně u dětí a dospívajících, napravit nebo 

změnit poruchové chování trvale nebo je cesta k nápravě mnohem náročnější, delší a 

bolestnější. Často se totiž stává, že rodina dítě s problémy potřebuje k vlastní rovnováze a 

pokud se dítě vrátí do rodiny změněné a ona se nepodílela na jeho změnách, buď se časem 

vše vrátí do stejných kolejí (rodina dítě v podstatě donutí k problematickému chování) nebo 

se problém objeví u jiného člena rodiny. 

4.6. Pomáhající profese 

Jako pomáhající lze v širším smyslu označit profese, jejichž posláním je 

nejrozmanitější péče o klienty, jejich podpora a pomoc. Z užšího pohledu této diplomové 

práce budu za pomáhající profese považovat profese, které se věnují dětem a dospívajícím 

s poruchami chování. Patří sem například sociální pracovníci ve školských zařízeních pro 

výkon ústavní a ochranné výchovy, v ústavech sociální péče, ve vězeňské službě. Terénní 

sociální pracovníci magistrátů, městských a obvodních úřadů, sociální kurátoři pro mládež, 

romští poradci, a probační a mediační pracovníci soudů. Dále do této kategorie patří 

poradenští pracovníci pedagogicko-psychologického poradenství, pracovníci poraden pro 

rodinu a mezilidské vztahy, výchovní poradci, učitelé a výchovní pracovníci školských 

zařízení a mnoho dalších. 

Ať již pomáhající pracovníci či terapeuti teoreticky vycházejí zjakékoliv základny, 

mají všichni společný cíl svého snaženÍ. Pomáhající či podporující profese se snaží člověku 

pomoci obnovit rovnováhu se sociálním prostředím, řešit nejrůznější sociální situace, které 

nesou sociální či psychický konflikt. Vedle státem organizované pomoci hrají pomáhající roli 

také církve, charity i filantropicky orientovaní jednotlivci. 

Od konce 19.století se aplikovaným uplatněním sociologie, psychologie, pedagogiky, 

filozofie, lékařství a práva vyprofilovaly tři základní pomáhající obory: sociální práce, 
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poradenství a psychoterapie. Původně expertní, kurativní, paliativní pečující a na sanaCI 

orientované zaměření těchto oborů se pod vlivem humanisticky orientovaného smýšlení 

proměnilo na nedirektivní působení zaměřené na blaho klienta. Klient je jediným 

zplnomocněným držitelem problému a má odpovědnost za jeho řešenÍ. Cílem pomáhajících 

profesí je dovést klienta k poznání, že za řešení svých životních obtíží musí převzít 

odpovědnost sám a vyrovnat se s mml. Vztah pracovníka ke klientovi je založený na 

porozumění, účasti, podpoře a úctě. 

K úspěšnému působení na klienta a pomoci musí být pomáhající pracovník vybaven 

sociálními kompetencemi a takovými (autentickými, ne pouze demonstrovanými) 

osobnostními vlastnostmi, které se pozitivně projevují ve vztahu ke klientovi. Slabé, vnitřně 

nejisté a neurotické osobnosti mohou při pomáhání prostřednictvím klienta řešit hlavně své 

vnitřní problémy. 

Nebezpečí pomáhajících profesí: 

Syndrom pomáhajícího se projevuje narcismem, distancí od lidí nepotřebujících pomoc, 

skrytou agresí vůči klientům a pod. 

Syndrom vyhoření vzniká malým zřetelem pomáhajícího k obnově energetického 

potenciálu. Dochází při něm mino jiné ke ztrátě smysluplnosti práce. 

Pomáhání s sebou rovněž nese nástrahy komunikace: překonávání komunikačních bariér, 

vzniklých např. na základě direktivního užívání jazyka (příkazy, moralizování, vyslýchání, 

posměch). 

Ideální kvality pracovníka pomáhající profese: 

• pro sociálně orientovaná zdravá osobnost; 

• vědomí vlastního životního směřování; 

• příznivé, realistické sebepojetí; 

• absence neurotických a psychopatických rysů; 

• schopnost sebereflexe vlastního rozhodování, jednání, emocí; 

• otevřenost podnětům; 

• ochota neustálého sebevzdělávání a práce na sobě; 

• umění pracovat s emocemi (vlastní emoce = signály o vlastních limitech). 

Pomáhající profese je (podobně jako lékařská) zatížená étosem a řadou norem: 

• ochrana práv klienta na soukromí a na důvěrnost sdělení; 
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• navrhování postupu ve spolupráci s klientem a respekt jeho přání ve spolupráci; 

• odpovědné rozhodování při výběru metodiky včetně míry direktivity (nedirektivity); 

• vyvarování se zneužití moci nad klientem či závislosti klienta. 

4.7. Způsoby pomoci 

Nejčastější otázka, kterou si při své práci s dětmi a dospívajícími kladu je, jaký 

způsob intervence zvolit, aby byl co nejúčinnější, nejvíce vyhovoval potřebám jedince s 

poruchou chování a zároveň také zařízení ve kterém pracuji. Všichni se samozřejmě 

shodneme na tom, že je nutné ke každému klientovi přistupovat individuálně, a že každý 

klient potřebuje něco jiného a proto také každý klient potřebuje jiný přístup. Také se 

bezesporu shodneme na tom, že setkání s dítětem či dospívajícím s poruchami chování od nás 

pomáhajících vyžaduje zejména trpělivost, laskavost a spoluúčast. Není možné takové dítě 

okamžitě odsoudit nebo "odepsat". Vždy než začneme s problémovým dítětem či dospělým 

pracovat, musíme jej co nejlépe poznat. Myslím tím, že je potřebné snažit se vidět 

problematické chování, příčiny jeho vzniku a příčiny jeho trvání v kontextu života dítěte, 

jeho vývoje a sociálních vztahů. Vždy je také potřeba do procesu nápravy co nejvíce zapojit 

rodinu dítěte, vyslovit jí důvěru a kompetenci k možnosti nápravy a podporovat ji na nelehké 

cestě k "uzdravení". Častou chybou, se kterou se setkávám v pomáhajících institucích je 

stavění se do opozice bud' s rodinou vůči dítěti, nebo častěji do opozice s dítětem proti 

rodině. Takový model pomoci je velmi často neúčinný, a troufám si tvrdit, že i 

neprofesionální. 

To, jaký přístup a formu pomoci pomáhající pracovník použije, závisí na několika 

faktorech. Každý z pomáhajících je k některému přístupu více disponován, každé zařízení 

preferuje z podstaty své činnosti jiný přístup a každý jedinec s poruchou chování je na jiném 

vývojovém stupni a vztahuje se k problému jinak. Nejčastější rozdělení způsobů pomáhání, 

s jakým se v literatuře setkáváme, je rozdělení přístupu k pomáhání na direktivní a 

nedirektivní. Asi žádný pomáhající nepoužívá tyto přístupy pouze v jeho extrémních 

polohách. Vždy jde podle mne o to, nalézat optimální rovnováhu obou přístupů. Převážně 

direktivní způsoby používají ty pomáhající profese, které se pojí s vyšší mírou kontroly a 

moci (soc.kurátoři, probační pracovníci, soc.pracovníci a vychovatelé vězeňské služby, 

behaviorálně orientovaní terapeuti). Nedirektivní způsoby se uplatňují zejména v profesích 
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nedisponující žádnou formální mocí (street workeři, pracovníci krizových center, linek 

důvěry, dobrovolníci a pracovníci nevládního sektoru, nedirektivně orientovaní terapeuti -

rogersovský přístup). V každé intervenci záleží převážně na rozhodnutí pracovníka zda bude 

jedince spíše řídit (direktivní způsob) nebo mu spíše pomáhat (nedirektivně), nakolik chce 

jedince s poruchou chování přibrat do spolurozhodování a na kolik v sobě nalezne prostor pro 

otevření se spolupráci s takovým jedincem. Profesionál má však za povinnost otevřit se 

možnostem jedince s poruchou chování - učinit z něho spolutvůrce řešení problému. 

Základní dělení na direktivní a nedirektivní způsoby pomáhání můžeme konkretizovat a 

rozšířit na konkrétní způsoby konkrétních činností. Při tomto rozpracování je možné vycházet 

z následujícího schématu. 

Jedinec 
neschopný 
nemocný 

Zaměření na cíl, normu, bytí 

PŘEDEPISOV ÁNÍ 

ZASAHOVÁNÍ 

E P 
X R 
PŮ 
E V 
RO 
TD 

C 
E 

DOPORUČOVÁNÍ 

PODNĚCOVÁNÍ 

Zaměření na "stávání se" 

jedinec 
schopný 
mocný 

Ze schématu je patrné, že v direktivních a nedirektivních způsobech pomáhání existuje 

několik rovin. Základní roviny v přístupu k jedinci s poruchou chování jsou rovina expertská, 

která je spíše direktivní a rovina průvodcovská, která je spíše nedirektivní. Oba přístupy jsou 

užitečné a potřebné. Expertský přístup je vhodný v situacích, kdy je jedinec s poruchou 

chování neschopný a já jako pomáhající jsem držitelem problému, vím, jak vypadá norma a 

také vím jak jí dosáhnout. Doprovázející přístup předpokládá, že klient je schopný, jedinec s 

poruchou chování je držitelem problému a sám si vyžádal pomoc, tzn. že jedinec ví, jak 

vypadá norma, jen potřebuje pomoci jí dosáhnout. Expert využívá více sociální kontroly a 

průvodce spíše sociální pomoci. I kontrola má pomáhající efekt. V některých případech je 
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nevyhnutelná, účelná a potřebná. Naproti tornu sociální pomoc je užitečná, respektující a 

příjemná. V případě kontroly rozhoduje o způsobech spolupráce vždy pracovník. O použití 

metod pomoci spolurozhoduje vždy jedinec s poruchou chování. 

Metody práce s jedincem s poruchou chování z hlediska způsobů kontroly (expertský přístup, 

direktivní) jsoU43
: 

Opatrování: (péče) pracovník přebírá veškerou odpovědnost za jedinec s poruchou 

chování. Jedinec je "neschopný" se o sebe postarat a pomáhající to musí udělat za něj. 

Dozor: pracovník stanovil pravidla a dozírá nad jejich dodržováním. Neztrácí naději v 

možnosti jedince s poruchou chování 

Přesvědčování: pomáhající komentuje názory jedince s poruchou chování, motivaci, 

postoje, styl života se snahou dosáhnout zrněny kognitivně adekvátní argumentací. 

Vyjasňování: snaha otevřít jedinci s poruchou chování co nejvíce prostoru pro formulaci 

svých přání, objednávky. Dovést ho k poznání, proč za pomáhajícím přišel. 

Metody práce s jedincem s poruchou chování z hlediska způsobů pomoci (doprovázející 

přístup, nedirektivní): 

Doprovázení: poskytnutí podpory, stabilizace klienta, navození atmosféry, emoční 

podpora, ochota naslouchat, neodsuzující postoj (rogersovská terapie). 

Vzdělávání: jedinec s poruchou chování má požadavek na doplnění znalostí, vysvětlení, 

poučení. Po přesvědčení se, že si tuto pomoc opravdu přeje, má pomoc charakter 

kompetentního názoru profesionála na určitou věc či situaci. 

Poradenství: jedinec s poruchou chování pociťuje překážky bránící mu dosáhnout 

určitého cíle, nedokáže je však nahlédnout či překonat. Potřebuje rady a náměty 

profesionála. Vždy spolupracuje při jejich vytváření a posuzuje jejich užitečnost. 

Terapie: jedinec s poruchou chování se chce zbavit svého trápení, zmenšit svou bolest a 

má představu, že by to bylo možné. Společně s pomáhajícím vymýšlejí a vytvářejí 

nejvhodnější způsoby a cesty k řešení. 

43 podle KRAUS, B.; POLÁČKOVÁ, V. aj. Člověk - prostředí - výchova. Brno: Paido, 2001. ISBN 80-7315-
004-2. 
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Mezi determinanty rozhodnutí jaký styl práce s klientem zvolit, zda řídit a kontrolovat či 

poskytovat podporu patří: 

lidská a profesní zaměřenost pracovníka; 

druh problému, který je třeba řešit; 

charakteristika klienta Gedince s poruchou chování); 

povaha pracoviště, typ zařízení. 

Direktivní (expertský, kontrolující) i nedirektivní (doprovázející,pomáhající) přístup je třeba 

vnímat jako rovnocenné. Hlavní výhody direktivního přístupu jsou rychlost, jednoznačnost, a 

bezpečí pracovníka. Nevýhodou naopak je, že obvykle nedojde k trvalejší změně v osobnosti 

klienta, a že upřednostňování pouze tohoto přístupu může negativně poznamenat další vztah 

klienta k pracovníkovi. Při úspěšném uplatnění nedirektivního stylu jsou jeho výhody 

zejména v trvalejších osobnostních změnách u jedince s poruchou chování, v dobrém, 

emotivně kladném vztahu k pracovníkovi, v autentičtější (pozitivně) emocionální 

angažovanosti v procesu a v možnosti psychického obohacení pracovníka v procesu. 

Nevýhodami tohoto přístupu jsou časová náročnost, větší angažovanost pomáhajícího v 

procesu a s tím související větší zklamání v případě neúspěchu. 

4.8. Shrnutí 

V nápravě poruch chování můžeme vycházet z různých teoretických základů a můžeme 

se zaměřit na ovlivnění některé ze složek dynamiky osobnosti, podle toho, kterou 

považujeme pro změnu za podstatnou. Hlavní složky dynamiky osobnosti, které jsou spolu 

propojené a změna v jedné ovlivňuje změny v ostatních jsou - kognice, emoce a chování. 

Velký význam při nápravě poruch chování má rodinná terapie, která "neléčí" jednotlivce, ale 

celý systém rodiny. Není však možné říci, že by některý z přístupů k nápravě byl lepší nebo 

horší. Každý přístup "má" svého zákazníka, svoje možnosti a meze, svoje výhody a 

nevýhody. Výběr způsobu pomáhání (terapie) závisí především na osobní vyhraněnosti a 

profesní identitě pomáhajícího pracovníka. Pomáhající profese je náročná a pomáhající 

pracovník musí mít určité kvality osobnosti aby tuto práci mohl vykonávat. Ve své práci si 

pak může zvolit, jaký směr terapie je mu nejbližší a jaký způsob vedení terapie je pro jedince 

s poruchou chování nejvhodnější. Výběr způsobu pomoci u dětí a dospívajících s poruchami 

chování závisí především na hloubce poruchy a rozsahu škod, které poruchové chování 

způsobuje. 
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V. INSTITUCE POMAHANI V CESKE REPUBLICE 

Protože jsou poruchy chováním celospolečenským problémem, vznikají společenské 

instituce, které se snaží poruchy chování napravovat. Instituce orientující se na poskytnutí 

pomoci či péče je možné rozdělit podle několika hledisek. Pro potřeby této diplomové práce 

použiji dělení podle převládajícího způsobu přístupu k jedincům s poruchou chování na 

instituce sociální pomoci a instituce sociální kontroly (restriktivní). Další dělení, které 

použiji, je dělení podle působnosti na instituce vládního sektoru a nevládního charakteru. Od 

r.1989 nastal v ČR velký rozvoj nevládního sektoru orientovaného na různé formy pomáhání. 

Podobně jako jsem v předchozí kapitole rozdělovala osobní přístupy pomáhajících 

pracovníků k jedincům s poruchou chování, je možné dělit i instituce zabývající se nápravou 

poruch chování podle jejich převládajícího způsobu činnosti. Existují instituce sociální 

kontroly, což jsou většinou instituce ve vládním sektoru a jejich role a role jejích pracovníků 

je převážně expertní. Úkolem těchto institucí je především vykonávat institucionální moc a 

převládajícím způsobem činnosti v takových zařízeních je rozhodování, řízení, vedení a 

restrikce. Klient je v těchto institucích brán jako nekompetentní. Mezi instituce sociální 

kontroly patří zejména zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy, oddělení sociálně 

právní ochrany dětí, vězení pro mladistvé delikventy a další. 

Dále existují instituce sociální pomoci, kde je klient brán jako částečně kompetentní a role 

těchto institucí je spíše průvodcovská, např. zařízení zabývající se poradenskou činností, 

zařízení pro volný čas, nízkoprahová zařízení a jiné. 

Podle míry sociální kontroly a sociální pomoci můžeme dále rozlišit následují modely 

přístupu institucí ke klientovi s poruchou chování44
: 

Justiční model chápe jedince s poruchou chování jako osobu, kterou je potřeba izolovat 

od kontaktů s jeho přirozeným sociálním prostředím a v této izolaci ji "převychovat" a 

připravit tak lépe pro život. Problém i cíle pomoci, v zařízeních s tímto modelem definuje 

pomáhající pracovník a je tedy zodpovědný za jedince s poruchou chování. 

- Terapeutický model vychází z psychoterapeutických koncepcí a podle toho zjaké 

koncepce konkrétní terapie vychází, rozumí a přistupuje k problému jedince s poruchou 

chování s různou mírou direktivity. Pomáhající pracovník většinou hledá společně 

s jedincem s poruchou chování východiska z problému. Tento model tak v různé míře 

zahrnuje do řešení rodinu. 

44 podle LABÁTH,V. A KOL.Riziková mládež. Praha: SLON, 2001 
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- Model osobní zodpovědnosti považuje jedince s poruchou chování za osobnost, která 

dokáže své problémy definovat a řešit do velké míry sama. Pomáhající je zde zodpovědný 

k jedinci s poruchou chování a ne za něj. Pomáhající je zde průvodcem a oporou jedinci s 

poruchou chování. Při řešení problému je vnímána celá sociální síť jedince s poruchou 

chování. 

- Model sociální chápe jedince s poruchou chování především jako člena sociálního 

systému. Problém je pak řešen na úrovni reálných vazeb jedince přímo v přirozeném 

systému rodiny, známých, přátel apod. Pomáhající pracovník je zde v ústraní a pouze 

pomáhá zprostředkovat pozitivní vztahy v systému. 

Na závěr je nutné zdůraznit, že sociální kontrola a sociální pomoc se pro líná všemi 

zařízeními. I nejrestriktivnější instituce mají za úkol v rámci nápravy především pomoci 

svým klientům najít a užívat sociálně přijatelné způsoby chování a naopak i nejvolnější 

instituce pomoci mají vždy vnitřní řád a jasná pravidla, kterými je nutné se v nich řídit. 

5.1. Legislativní podmínky péče o děti s poruchami chování 

Institucionální péče má oporu v řadě zákonů. Neberu si za cíl zde vyjmenovat všechny, ale 

vyberu ty zákony a ustanovení, která považuji za podstatné. 

1. Zvláštní ochranu rodině, dětem a mladistvým zaručuje článek 32 Listiny základních práva 

svobod a dále Úmluva o právech dítěte, která deklaruje právo dítěte na život, zdravý 

vývoj, rodičovskou péči, život v rodině, vzdělání a zaměstnání. Dalším velmi důležitým 

právem je právo dítěte na ochranu před zanedbáváním, zneužíváním a duševním nebo 

tělesným násilím. 

2. Zákon o rodině č. 94/1963 Sb, ve znění zák.č. 91/1998 Sb a 315/2004 upravuje pojem 

rodičovské zodpovědnosti jako soubor povinností a práv rodičů k nezletilým dětem, které 

spočívají v zajišťování jejich výchovy, výživy, správě majetku a vytváření harmonického 

rodinného prostředí. Tam, kde rodiče nemohou, nechtějí nebo zneužívají své rodičovské 

zodpovědnosti, tzn. že ohrožují zájem dítěte, zasahuje do soukromí rodiny stát, který plní 

svoji roli opatřeními sociálně právní ochrany dětí. 

3. Soudní ochranu práv dětí a mládeže a ukládání výchovných opatření soudem upravuje 

občanský soudní řád (zákon č. 99/1963 ve znění pozdějších předpisů). Opatrovnický senát 
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rozhoduje ve věcech výchovy a výživy nezletilých, o styku rodičů s nimi, o navrácení 

dítěte, o omezení, pozastavení nebo zbavení rodičovské zodpovědnosti a o záležitostech o 

nichž se rodiče nemohou dohodnout. Soud může svěřit dítě do výchovy jiné fyzické 

osobě, pokud to vyžaduje zájem dítěte a osoba, ke které je dítě svěřováno zaručuje řádnou 

výchovu. 

4. Zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně - právní ochraně dětí popisuje povinnosti orgánů 

sociálně právní ochrany dětí v prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže, dále 

povinnosti při vyhledávání ohrožených dětí a postupy nápravy poruchového chování. 

5. Účel a působnost školských zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a 

pro preventivně výchovnou péči upravuje zákon č. 109/2002 Sb. V každém zařízení pro 

výkon ÚV nebo OV musí být zajištěno základní právo dítěte na výchovu a vzdělání, musí 

být dítěti vytvářeny podmínky, které budou podporovat jeho zdravý vývoj tělesný, 

psychický a sociální. 

6. Trestní stíhání mladistvých pachatelů je upraveno v zákoně č. 140/1961 Sb ve znění 

pozdějších předpisů. Postih mladistvých pachatelů a řízení proti nim je jiný než u 

dospělých. Obecné ustanovení stanoví zásadu, že soud při projednávání a rozhodování 

přihlédne ke zvláštní péči, kterou společnost věnuje mládeži. Trestní odpovědnost je 

zákonem stanovena od 15 let věku dítěte. Trestní odpovědnost mladistvého spočívá 

v odlišném hodnocení stupně společenské nebezpečnosti činu mladistvého. Mladistvý je 

tedy svým způsobem chráněný. Např. účelem trestu u mladistvého je, aby trestem byla 

zabezpečena jeho výchova v řádného občana. Vazba i trest odnětí svobody se vykonávají 

ve zvláštních věznicích. V posledním desetiletí do českého trestního práva také pronikají 

formy alternativních trestů k trestu odnětí svobody. Mezi tyto tresty patří trest obecně 

prospěšných prací a také institut narovnání. 

V dalším textu popíši instituce ve vládním a nevládním sektoru. Protože se pohybuji 

převážně v zařízeních resortu Ministerstva školství, podrobněji se budu věnovat práce tomuto 

resortu. 
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5.2. Vládní sektor 

Problematika dětí a mládeže s poruchami chování je řešena v rámci sociální a 

kriminální politiky státu. Ve vládním sektoru převládá (zejména z důvodu přerozdělování 

financí) resortní přístup. Resorty do jejichž působnosti spadá péče o jedince s poruchou 

chování jsou Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo vnitra a Ministerstvo zdravotnictví. 

Jednotlivé resorty se zaměřují na zkvalitňování politiky mládeže, rodiny a vzdělávání. Níže 

nyní uvádím možnosti jednotlivých resortů v přístupu k poruchám chování. 

5.2.1. Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy 

MŠMT se v rámci prevence sociálně negativních jevů mezi dětmi zaměřilo na 

zkvalitnění výchovného působení školy, zlepšení přípravy učitelů a systému pedagogicko

psychologického poradenství, na péči o narušenou mládež, zejména v ústavech pro výkon 

ústavní a ochranné výchovy a na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže. 

5.2.1.1. Prevence a poradenství 

V systému prevence a péče o děti s poruchami chování najdeme v resortu MŠMT tyto 

instituce: 

Pedagogická centra, která školí učitele voblasti primární a sekundární prevence. 

Pedagogicko-psychologické poradny provádějí diagnostiku a doporučují nápravu poruch 

chování. Školy a školská zařízení. O školních zařízeních pro výkon ÚV a OV jsem již psala 

výše. Nyní popíši jaké pozice a možnosti má škola v prevenci a nápravě poruch chování. V 

moderní společnosti dochází k výrazným změnám ve formách mezigeneračního soužití. 

Snižuje se vliv rodiny i dalších výchovných institucí. Častěji se projevuje vliv sociálně 

rizikových jevů a objevují se konfliktní způsoby jednání. Škola proto může být účinným 

nástrojem primární prevence sociálních deviací dětí. Předcházet sociálním deviacím může 

škola především tím že bude vytvářet prostor pro rozvíjení vlastních zkušeností, dávat 

příležitost k aktivním činnostem žáků, podporovat individualizované formy učení i 

organizovat společné činnosti, kultivovat kritické myšlení, umožňovat hlubší promýšlení i 
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prožívání, uplatňovat takové metody, které vedou ke zvládání problémových situací a 

možnostem vyzkoušet si různé sociální role. 

Institut asistenta třídního učitele je zaveden pro práci s dětmi ze sociokulturně 

znevýhodněného prostředí či jinak znevýhodněné. Účelem je odbourat jazykovou (či jinou) 

bariéru a napomoci co nejharmoničtějšímu přechodu dítěte z rodiny do školy, rozvíjet 

volnočasové aktivity všech dětí tak, aby na jejich pozadí docházelo k hlubšímu porozumění 

majority a minority. Institut protidrogového koordinátora na škole má za úkol vytvářet a 

naplňovat primární prevenci drogové závislosti a koordinovat aktivity vládního i nevládního 

sektoru. Sestavuje a zajišťuje plnění minimálního preventivního programu školy. Výchovný 

poradce vyhledává a pracuje s dětmi ohroženými při vzniku poruch chování, spolupracuje 

s rodiči a doporučuje další řešení již vzniklých problémů. 

V rámci prevence sociálně patologických jevů se od roku 1991 stala součástí sítě školských 

zařízení preventivně výchovné péče střediska výchovné péče pro děti a mládež. 

Jejich účelem je předcházet vzniku a rozvoji negativních projevů chování dětí nebo narušení 

jejich zdravého vývoje, zmírňovat nebo odstraňovat příčiny nebo důsledky již rozvinutých 

poruch chování a negativních jevů v sociálním vývoji a přispívat ke zdravému osobnostnímu 

rozvoji dětí. SYP doplňují služby ostatních výchovných zařízení a spolupracují s nimi Syp 

poskytují všestrannou preventivní péči a pedagogicko psychologickou pomoc dětem 

s rizikem nebo s projevy poruch chování. Cílovou skupinou činnosti SYP jsou převážně děti 

z málo stimulujícího rodinného prostředí, děti se sociálním handicapem a děti s výchovnými 

a vývojovými problémy. V rámci primární prevence se však SYP snaží působit na širokou 

vrstvu dětí a mládeže. 

Hlavním cílem činnosti SYP je pomoci ohroženým dětem při osvojování Sl 

společenských norem a rolí, a tím jim pomoci zařadit se do kolektivu a společnosti a 

předcházet nebo omezovat jejich negativní chování. Další nezbytnou součástí práce SYP je 

zprostředkování jiné nebo následné odborné péče, pokud se setkají s klientem, kterému 

nemohou být nápomocni sami. V primární prevenci má SYP za cíl poskytovat úplné a 

pravdivé informace o negativních jevech ve společnosti a o tom, jak se jim bránit. Dalším 

cílem činnosti SYP je učit děti, jak mohou pomoci ohroženým jedincům v jejich skupině 

(peer program). V rámci sekundární prevence se pomáhající v SYP zaměřují na práci s dětmi, 

které již mají nějaké negativní návyky nebo projevy chování, avšak ještě svým chováním 

podstatně neohrožují sebe nebo své okolí a také ještě nepáchají trestnou činnost. Při této 

činnosti se zaměstnanci SYP snaží ve spolupráci se školou, rodinou, OSPOD a ostatními 
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pomáhajícími institucemi, najít příčiny rizikového chování, naučit dítě a jeho okolí novým 

formám reakcí na běžné i zátěžové situace popřípadě alespoň udržovat jeho chování v rámci 

běžných norem. Syp jsou zařízením pro rodiče dětí s výchovnými obtížemi (záškoláctví, 

útěky, závislosti), kteří hledají pomoc, ale nechtějí, aby bylo dítě umístěno do diagnostického 

ústavu. Středisko může mít souběžně ambulantní, krizové i internátní oddělení. Zaměřuje se 

na individuální a rodinnou terapii, poradenské služby i výchovnou práci (zejména rozvíjení 

volnočasových aktivit dítěte). Syp se zpravidla dělí na dvě části - ambulantní a internátní 

část, kde mohou jedinci s poruchou chování pobývat až 2 měsíce na komplexním 

diagnostickém pobytu. 

Práce s klienty SYP funguje na bázi dobrovolnosti - kontraktu uzavřeného meZI 

rodinou dítěte a střediskem. 

5.2.1.2. Ústavní a ochranná výchova 

Vyžaduje-li to zájem na řádné výchově dítěte, může soud, neučinil-li tak orgán sociálně 

právní ochrany dítěte 45: 

napomenout vhodným způsobem nezletilého, jeho rodiče a osoby, které narušují jeho 

řádnou výchovu 

stanovit nad nezletilým dohled, který provádí za součinnosti školy a občanských sdružení 

v místě bydliště 

uložit omezení, která zabrání škodlivým vlivům na výchovu dítěte a mladistvého. Může 

zakázat návštěvu nevhodných podniků 

Jestliže dříve uložená výchovná opatření nevedla k nápravě a výchova dítěte je stále 

vážně ohrožená, může soud nařídit ústavní výchovu nebo ochrannou výchovu. Ústavní nebo 

ochranná výchova se nařizuje většinou u mladistvých, o které není náležitě postaráno, 

výchova mladistvého byla zanedbána a vyžaduje to prostředí v němž mladistvý žije. 

Ochrannou výchovu lze nařídit mladistvému (nad 15 let), který se dopustil nebezpečného 

činu. Ochrannou výchovu lze ve vyjímečných případech uložit i osobě mladší než 15 let. 

Jedná se o případy, kdy se dětský pachatel dopustil takového trestného činu, za který zákon 

dovoluje uložení vyjímečného trestu nebo u činu, který by byl jinak trestným činem. 
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Zařízeními ústavní výchovy jsou zařízení: 

diagnostický ústav 

dětský domov 

dětský domov se školou 

výchovný ústav 

Všechna tato zařízení poskytují péči, kterou jinak poskytují rodiče nebo jiné osoby, kterým 

bylo dítě svěřeno. 

Diagnostický ústav 

Diagnostický ústav přijímá děti ke komplexnímu vyšetření a diagnostice formou 

psychologických a pedagogických činností. Děti s nařízenou ústavní výchovou pak na 

základě výsledků diagnostických, vzdělávacích, terapeutických, výchovných a sociálních 

činností, které jsou součástí komplexního vyšetření umísťuje do dalších zařízení pro výkon 

ústavní výchovy. Pobyt dítěte v DÚ trvá zpravidla 8 týdnů. DÚ také poskytuje preventivně 

výchovnou péči dětem, o jejichž umístění požádali osoby odpovědné za výchovu v důsledku 

poruch chování dítěte. 

Dětský domova dětský domov se školou 

Účelem dětského domova je péče o děti s nařízenou ústavní výchovou (ÚV), které nemají 

závažné poruchy chování. Tyto děti se vzdělávají ve školách mimo dětský domov. Do DD 

jsou zpravidla umisťovány děti od 3 let a nejvýše do 18, respektive do 19 let. 

Účelem dětského domova se školou je zajišťovat péči o děti s nařízenou ÚV a závažnými 

poruchami chování nebo trpí duševní poruchou, dále o děti s nařízenou ochrannou výchovou, 

o nezletilé matky, které splňují podmínky k umístění do DD. Do DD se školou se umisťují 

děti zpravidla od 6 let věku do ukončení povinné školní docházky. 

Výchovný ústav 

Do výchovného ústavu (VÚ) bývají umisťovány děti starší 15 let se závažnými poruchami 

chování, u nichž byla nařízena ústavní výchova nebo uložena ochranná výchova. Pro oba 

typy výchovných opatření se zřizují oddělené ústavy. Do VÚ může být umístěno i dítě starší 

45 podle zák.č. 359/1999 Sb. o sociálně - právní ochraně dětí a zák.č. 94/1963 Sb. o rodině ve znění pozdějších 
předpisů 
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12 let, má.li uloženou ochrannou výchovu (OV). Od července 2005 v ČR existuje první 

specializované oddělení pro děti s uloženou OV nebo nařízenou ÚV u nichž se projevují 

závažné odchylky ve vývoji osobnosti, často spojené s psychickými poruchami nebo 

psychiatrickým onemocněním. Toto zařízení je zřízeno při VÚ v Boleticích nad Labem a 

specializuje se na extrémní poruchy chování u jedinců do 15 let, plnících povinnou školní 

docházku, vyjímečně pak do 18 let věku. Cílem činnosti tohoto zařízení, stejně jako ostatních 

zařízení pro výkon ÚV a OV, je snaha přerušit sociálně negativní vývoj u zařazených dětí a 

vytvořit předpoklady pro začátek procesu změn v projevech chování, v osobnostním vývoji, 

sociálních vztazích atd. 

Do tohoto specializovaného zařízení mohou být umístěny děti: 

které se neustále vzdalují ze zařízení pro výkon ÚV a OV a páchají při útěku trestnou 

činnost 

které se projevují výraznou agresivitou vůči okolí 

u kterých je z osobnostních nebo výchovných důvod vhodné dokončit započaty proces 

změn, přesto, že již dovršily věk, který je považován za věk trestné odpovědnosti46 

MŠMT rozhodlo ve spolupráci s ostatními sektory, že zřídí další specializované ústavy 

podobného typu. Měly by to být ústavy pro děti nesamostatné, narušené a společensky 

nebezpečné, pro děti se závažnými poruchami chování až odchylkami ve vývoji osobnosti 

často v různých stádiích různých typů závislostí. Jedno z plánovaných zařízení vznikne 

v resortu Ministerstva zdravotnictví (pravděpodobně v areálu PL v Praze 8 - Bohnicích) a 

další dvě zařízení vzniknou v působnosti MŠMT (nový objekt v Janové-Polance nad Odrou 

jako odloučené pracoviště VÚ Ostrava-Hrabůvka a nové zařízení v některém z těchto krajů: 

Středočeský, Jihočeský nebo Plzeňský. 

Rizika ústavní výchovy 

Přesto, že dnes ústavy přecházejí na tzv. rodinný model, kdy výchovná skupina není 

věkově homogenní a snižuje se počet dětí ve výchovné skupině, ústav nikdy nemůže nahradit 

rodinu. Hlavně u dětí, které jsou dlouhodobě v ústavu se setkáváme z tzv. hospitalismem. Při 

němž dochází ke zlepšování adaptace na umělé podmínky ústavu a zhoršováním schopnosti 

adaptace na život mimo ústav. Stálým problémem je péče o mladistvé, kteří po dovršení 

plnoletosti odcházejí z ústavů. Sice je již nabídka řady "domů na půli cesty", které se snaží 

46 Ministerstvo školství plánuje zřízení dalších ústavů typu Boletice. At hrtp://www.msmt.czlArticle 
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pomoci odcházejícím klientům ústavů pomoci orientovat se ve světě mimo ústav. Myslím si, 

že učit se poznávat svět teprve v tomto věku, je pozdě a z toho mohou pramenit další 

problémy klientů. Rizikem je také situace, kdy dítě v ústavu má velmi strukturovaně 

naplánovaný čas a téměř se nepodílí na sestavování této struktury. Často se pak stává, že dítě, 

které opustí zdi ústavu neví, jak si svůj čas naplánovat. O rizicích psychické, převážně 

emoční deprivace dětí z ústavů již bylo napsáno mnoho. O úloze emoční deprivace při vzniku 

poruch chování píši na začátku této diplomové práce. Dalším rizikem dětí žijících v ústavech 

je jejich společenské stigma "dítěte z ústavu", se kterou se těžko žije "normální" život. 

5.2.1.3. Alternativní možnosti k ústavní výchově 

Jak píši výše, ústavní výchova má nemalá rizika pro další zdárný vývoj jedince a jeho 

zařazení do společnosti. Je proto nutné hledat řešení na minimalizování tohoto rizika. Jedním 

z řešení přímo na ústavní půdě je snížený počet dětí ve výchovné skupině a větší zapojení 

dětí do chodu zařízení (nákupy, vaření, praní) podobně, ako bývají děti zapojeny do chodu 

domácnosti v rodině. 

Ovšem nejlepším způsobem, jak snížit rizika ústavní péče je zajistit co největšímu počtu dětí 

možnost, být v rodinném prostředí. Zde by měla fungovat široká nabídka pomoci rodině, aby 

řešení problému nalezla sama. O možnostech zásahu do rodiny píši v další části této 

diplomové práce. Pokud jsou vyčerpány všechny možnosti, jak napravit poruchy chování 

přímou prací s rodinou v rodině a je nutné dítě od rodiny odebrat, měla by být doba 

v ústavním zařízení co možná nejkratší. Dítě by podle mne mělo být v ústavním zařízení 

pouze po dobu provedení komplexního vyšetření a pak by se mělo dostávat co nejdříve do 

náhradní rodiny. To je taková rodina, která o dítě pečuje, i když není jejich pokrevný 

příbuzný. Bohužel v naší zemi zůstává v institucionální ústavní péči velké procento dětí, 

které jsou do ní přijaté. Děti s poruchami chování mají malou šanci dostat se do rodiny. 

Chápu, že takové dítě potřebuje odborný přístup, ale přesto si myslím, že lépe by mohla 

většina problémových dětí prospívat mimo zdi ústavu. Myslím, že velmi dobrým řešením by 

moly být tzv. Smluvní (profesionální) rodiny. Původně již měla být tato forma práce 

zakotvena v zákoně č. 109/2002 Sb. o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve 

školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních. Bohužel se do 

tohoto zákona nakonec nedostala. Profesionální rodičovství je model, který je již vyzkoušený 

v zahraničí. Projekt vznikl v šedesátých letech v USA. Profesionální rodiče jsou zaměstnanci 

68 



zařízení pro výkon ústavní výchovy, dítě v této rodině zůstává dítětem s ústavní výchovou. 

Profesionální rodiče jsou pečlivě vybírání, školeni a pravidelně je jejich práce podrobena 

supervizi. Zkušenosti ze zahraničí ukazují, že tento model "ústavní výchovy" je nejen 

efektivnější v porovnání s tradičními ústavními zařízeními, ale je podstatně levnější. 

Problémové děti nemají v ústavním zařízení mnoho možností vytvořit s některým 

z vychovatelů opravdu blízký a důvěrný vztah, což může být příčinou deprivace a frustrace a 

z toho vyplývajícího poruchového chování. Děti v rodině mají naopak možnost mít někoho 

jen pro sebe, poznat že jsou přijímány a učit se novým způsobům sociálně přijatelného 

reagování na zátěžové životní situace.47 

Nám nezbývá než doufat, že si naši zákonodárci uvědomí, jak drahá je a jaká rizika má 

tradiční ústavní výchova a nabídnou společnosti jinde fungující alternativu v nápravě poruch 

chování. Netvrdím, že je možné umístit úplně všechny děti ze zdí ústavů do rodin, ale pro 

velkou většinu z nich by profesionální rodina znamenala obrovské zvýšení šancí na 

"normální" plnohodnotný,spokojený a společnosti prospěšný život. 

5.2.2. Ministerstvo práce a sociálních věcí 

MPSV se orientuje na sociální práci v oblasti sekundární a terciální prevence. Jednou 

z priorit práce tohoto resortu je sociální práce s dětmi a mladistvými ohroženými rizikovým 

prostředím nebo již vykazujícími znaky delikventního jednání. 

Klíčovou roli v oblasti sociálně právní ochrany mají sociální pracovníci oddělení sociálně 

právní ochrany dětí. OSPOD se zabývá rodinami, které neplní řádně své rodičovské 

povinnosti a nechtějí nebo neumějí se starat dostatečně o své děti. Hlavní náplní terénních 

sociálních pracovníků je vyhledávat ohrožené děti, výchovně působit na rodiče, vykonávat 

funkci opatrovníka a zástupce dítěte při střetu zájmů dětí a rodičů, podávat návrhy soudu 

s cílem prosazení sociálně-právní ochrany dětí, organizují náhradní péči o děti, spolupracují 

se zařízeními pro výkon ústavní a ochranné výchovy. Sociální pracovník bývá terénní 

pracovník 

Dalšími pracovníky OSPOD jsou Kurátoři pro mládež, kteří se zabývají sociálně výchovným 

působením na děti které se dopustily činu jinak trestného a mládež která se dopustila 

přestupku nebo spáchala trestný čin a dále pečuje o děti a mladistvé, s opakovanými 

poruchami chování závažného rázu, poradenství, provádějí výchovné pohovory, kontinuálně 

47 srov.např. LABÁTH,V. A KOL.Riziková mládež. Praha: SLON, 2001 
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pracují s pachateli trestné činnosti (spolupráce s orgány činnými v trestním řízení, sociálních 

kurátorů, sociálních pracovníků vězeňské služby ČR a probačními úředníky soudů). 

V minulých letech byla zřízena funkce sociálního asistenta (street workera) při OSPOD. 

Sociální asistenti pracují s ohroženou mládeží přímo na ulici. 

MPSV dále zřizuje nízkoprahová kontaktní centra v řadě okresů, jako zázemí sociálního 

asistenta pro práci v terénu a místo setkávání a společného trávení volného času. 

Existuje také funkce romského poradce pro práci a zlepšení komunikace s romskou 

komunitou, mapování problémů romů v regionu a rozvíjení neformální komunitní práce, 

spolupráce se školami s vysokou koncentrací romských žáků. 

MPSV také finančně podporuje celou řadu nevládních organizací zabývajícíh se aktivitami 

souvisejícími z působností resortu. 

5.2.3. Ministerstvo spravedlnosti 

Činnost MS je zaměřena především na zacházení s dětskými a mladistvými s poruchami 

chování a delikventy v oblasti legislativní, při vytváření podmínek pro aplikaci alternativních 

trestů a odklonu od trestního řízení a v oblasti resocializačního působení ve vězeňství. 

Od roku 1994 byli stanoveni probační pracovníci, kteří mohou na základě pověření předsedy 

senátu vykonávat určité probační činnosti. Probační pracovníci poskytují poučení účastníkům 

trestního řízení o možnostech a náležitostech dohody o narovnání a snaží se aby se účastníci 

trestního řízení na takové dohodě o narovnání dohodli. Tito pracovníci byly ustanoveni pro 

zajišťování hladkého průběhu odklonů v trestním řízení: institut narovnání (§309-314 

trestního řádu), podmínečné zastavení trestního stíhání (§307-308 trestního řádu), probační 

dohled (při podmíněném odsouzení se stanoveným omezením), včasná a soudní pomoc, 

zvláštní ustanovení o účinné lítosti a zajišťování průběhu a kontroly trestu obecně 

prospěšných prací48
. Probační pracovník vždy postupuje v úzké součinnosti s klientem, při 

které uplatňuje jak psychosociální podporu a pomoc, tak i kontrolu a vedení. Zajišťuje též 

roli mediátora pro usnadnění procesu vzájemné dohody mezi poškozenou stranou a 

obviněným pachatelem např. při narovnání. Pozitivní je nejen to, že nedochází k trestnímu 

postihu pachatele (a jeho pobytu v nepříznivých podmínkách výkonu trestu odnětí svobody), 

ale zejména, že pachatel se sám stává aktivním činitelem nápravy. Důležitá je zejména 

48 MINISTERSTVO VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY. Návrh systémového přístupu k péči o dětské a mladistvé 
delikventy. (on-line). URL: http://www.mvcr.czlprevence/priority/mládežlsystpris.htm 
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pomoc mladistvému pachateli. Probační a mediační činnost také spočívá v dohledu nad 

chováním obviněného, když mu byl uložený dohled. 

Ve věznicích je realizován systém kontinuálního resocializačního působení na mladistvé 

odsouzené v rámci humanizačních tendencí ve věznicích. Dochází ke zvýšení počtu učebních 

oborů pro mladistvé a zvýšení počtu specializovaných oddělení pro odsouzené psychopaty. 

5.2.4. Ministerstvo vnitra 

Ministerstvo vnitra se zaměřuje na projekty ke snižování trestné činnosti dětí a mládeže 

na místní úrovni, na zkvalitňování odhalování a objasňování trestné činnosti mládeže a 

páchané na mládeži a vytváření systému v oblasti prevence kriminality. Na problematiku 

trestné činnosti mládeže a páchané na mládeži j sou od 1.1.1996 vyčleněni specialisté, kteří 

jsou proškoleni na práci s mládeží. Policie se také zabývá prevencí kriminality mládeže 

přednáškovou, výchovnou a poradenskou činností. 

5.2.5. Ministerstvo zdravotnictví 

MZdrav se zaměřuje na péči o děti a mládež s poruchami chování formou léčby dětí 

s duševní poruchou, na léčbu drogově závislých, prevenci a léčbu týrání, zanedbávání a 

sexuálního zneužívání dětí a mládeži. MZdrav také finančně podporuje například organizaci 

Bílý kruh bezpečí, která pomáhá obětem trestných činů a nadaci Naše dítě, která provozuje 

celostátní linku důvěry. 

5.3. Nevládní sektor 

Nevládní sektor představují různé nadace, veřejně prospěšné společnosti, církve, 

občanská sdružení i soukromé praxe (např. psychoterapeutů). Poskytovaná pomoc může být 

hrazena ze soukromích zdrojů mimo klienta (dary, sbírky) nebo se může jednat o placené 

služby. Specifickým rysem pomáhání v nestátním sektoru je spolupráce s dobrovolníky. 

Můžeme rozlišit instituce orientované na: 

dlouhodobou či střednědobou terapeutickou péči, 

krizovou intervenci (drogové závislosti, domácí násilí, týrání, zneužívání - K centra, 

Drop-In, Nadace Rosa, dětská krizová centra), 
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rychlou sociální pomoc (církevní charita), 

dlouhodobější sociální podporu (azylové domy, chráněná bydlení, sociální byty, ... ). 

Charakter práce (v nevládním sektoru) přinesl: 

moderní psychoterapeutické postupy, 

netradiční terapie (arteterapie, hipoterapie, ... ), 

zážitkovou pedagogiku (prostředek primární 1 sekundární prevence sociálně 

patologických jevů u dětí a mládeže), 

nejnovější metody práce s handicapovanými (chráněné bydlení), nemocnými, 

vyznavači subkultur, drogově závislými, sociálně narušenými. 

V oblasti nabídky nevládní sektor také působí na volnočasové aktivity dětí a mládeže 

5.4. Možnosti intervence do rodiny 

Myslím si, že práce z rodinou při nápravě poruch chování dětí a dospívajících je velmi 

důležitá a provází ji celý proces nápravy. Rodina bývá první institucí, která projevy poruch 

chování zaregistruje, bývá také zdrojem vzniku a rozvoje těchto poruch a je tedy často i 

zdrojem nápravy poruch chování. Proto všechny instituce, podílející se na nápravě poruch 

chování se nějakým způsobem snaží rodinu zainteresovat do řešení problému. Přístup 

pracovníků při vstupování a zasahování do rodiny bývá rozdílný, podle instituce která 

zasahuje. Obecně můžeme zásahy do rodiny popisovat na přímce od velmi direktivního, kdy 

pracovník přímo a s vysokou mírou řízení zasahuje do rodiny až po velmi volný zásah, který 

je charakteristický nízkou mírou řízení rodinného soužití. První extrém považuje rodinu za 

neschopnou a málo funkční, problém definuje pomáhající pracovník, který vystupuje v roli 

experta a přímo zasahuje svoji autoritou do rodiny. Pomáhající zná normu, ví jak by měla být 

naplňována a je to on, kdo určuje, zda a jaký má rodina problém, kdo je jeho zdrojem a jak 

problém napravit nebo odstranit. Tento přístup může vést až k umístění dítěte či mladistvého 

do ústavní nebo ochranné výchovy, ke zbavení rodičovských práv, trestnímu stíhání 

některého ze členů apod. Při formě práce nedirektivní nechává pomáhající na rodině aby 

definovala problém a cíle práce stanovuje společně s rodinou. Pomáhající podporuje 

schopnost rodiny řešit problém samostatně. Na přímce mezi těmito dvěma přístupy pak 

můžeme najít řadu způsobů práce s rodinou, podle míry zastoupení jednoho z těchto přístupů: 

represivní zásah - dohled - poskytnutí finanční pomoci, ubytování apod. - poradenství -
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krizová intervence - rodinná terapie.49 

Asi se shodneme na tom, že je téměř vždy pro dítě lepší vyrůstat ve své rodině. Myslím, že 

by bylo velmi často možné dítě s poruchami chování ponechat v rodině a pracovat s celou 

rodinou (ideálně přímo v jejich prostředí). Existují však i možnosti zapojení rodiny v případě, 

že dítě vyrůstá odděleně od své rodiny. 

Během své praxe jsem měla možnost seznámit se s několika různými způsoby zásahu do 

rodiny a její zapojení při řešení problému. V případech, kdy dítě vyrůstá ve své rodině mě 

zaujal projekt Video-trénink interakcí (VTl). Projekt staví na tom, že řešení problémového 

chování leží v interakcích mezi členy rodiny. Pomáhající pracovník jde do rodiny a 

interakce v rodině natáčí na video. Poté následuje schůzka, na které pomáhqjící společně 

s rodinou video shlédne a rozebírá možné zdroje poruch v interakci, které mají za 

následek problematické chování. Společně pak všichni hledají a trénují nové způsoby 

interakcí. Po nijaké době pomáhají znovu navštíví rodinu s videem a znovu nahraje jejich 

interakce a společně pak sledují zda a jaké změny nastaly. Byla jsem velmi překvapena, 

jak tato metoda.funguje ajaké obrovské změny je rodina schopná. 

V současném zaměstnání, kde pracujeme s mládeží ohroženou drogovou závislostí, zase 

v terapii využíváme supiny rodičů a rodinná setkání. Skupiny rodičů pomáhají rodičům 

zbavovat se pocitů viny tím, že se setkávají s rodiči s podobnými problémy. Rodinná 

setkání zase pomáhají rodině společně s psychologem hledat možné příčiny 

problematického chování a nacházet cesty, jak toto chování odstranit. Dobrým nápadem 

se mi zdají i outdoorové akce nabízející společný zážitek rodičů a dětí překonáváním 

překážek. 

Pokud napravujeme poruchy chování musíme se snažit v co největší míře zapojit rodinu do 

nápravy, protože porucha chování u jednoho z členů rodiny velmi souvisí a ovlivňuje 

všechny vztahy v rodině. Myslím si,že ve velké většině případů, je rodina schopna nalézat 

řešení problému a pomáhající by měl být hlavně nápomocen rodině v odhalování jejích 

vlastních zdrojů 

49 podle MATOUŠEK,O.Rodinajako instituce a vztahová síť Praha: SLON.l997. 
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5.5. Shrnutí 

V rámci České republiky existuje velký počet institucí zaměřených na 

prevenci a nápravu poruch chování u dětí a mládeže. Tyto instituce jsou jak v nevládním, tak 

ve vládním sektoru. Z hlediska jedince s poruchami chování není podstatné, rekrutují-li se 

instituce ochotné mu pomoci z vládního či soukromého sektoru. Jakékoliv soupeření či boj o 

klienta není na místě, naopak, vše by mělo směřovat k propojenosti, otevřenosti a úzké 

spolupráci, k co nejkomlexnější a nejodbornější péči o jedince s poruchami chování. 

Působení by mělo směřovat především k dosahování prospěchu jedince, stimulování jeho 

potenciálu k vyrovnání se s nároky obtížných životních situací či k žádoucí osobnostní 

změně. Nejvyšším garantem tohoto směřování by měl být stát. Ve vládním sektoru najdeme 

různé formy nápravy a přístupu k pomoci v resortech MPSV, MS, MV, MŠMT a MZdrav. 

Každý z resortů upřednostňuje jiný přístup ke klientovi, podle povahy své činnosti. Bud' 

preferuje spíše nedirektivní způsoby nebo spíše direktivní způsoby pomoci. U pracovníků 

v institucích téměř nenajdeme pouze jeden z těchto způsobů, většinou jeden z nich převládá a 

druhý jej doplňuje. 
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VI. ZÁVĚR 

Téma mojí diplomové práce jsem si vybrala proto, že pracuji s dětmi a mladistvými, 

u kterých se objevují poruchy v chování. Práce to není vůbec jednoduchá a celou mojí 

dosavadní kariéru se zabývám otázkami, jak nejlépe porozumět a posléze pomoci dětem, 

jejichž chování je sociálně nepřijatelné, jak jim pomoci vyrovnat se s příkořími, která jim 

byla často činěna a jak se mohu já sama vyrovnávat s tím, co tyto děti potkalo. Velmi často si 

také kladu otázku, jaké možnosti pomoci napravit poruchy mi poskytuje rámec instituce, ve 

které pracuji. 

Cíle mojí práce tedy byly: 

ujasnit si hranice toho, které problematické chování je již poruchou, a které ještě patří 

do "zásoby" běžných způsobů chování určitého věku. Kdy již tedy mohu mluvit o 

poruše chování 

utřídit si příčiny vzniku a rozvoje poruchového chování 

zjistit, jak se projevuje poruchové chování navenek, tzn., jaké konkrétní podoby na 

sebe může porucha chování brát 

pokusit se zjistit, jak prožívá, myslí a vnímá sebe samo dítě či mladistvý s poruchou 

chování 

najít a shrnout základní přístupy k nápravě poruch chování, které mohu ve své práci 

využívat 

stručně charakterizovat přístupy a možnosti jednotlivých resortů, které se poruchami 

chování zabývají 

Také jsem si možná trochu naivně myslela, že intenzivním a důkladným studiem odborné 

literatury najdu odpověď na otázku "Jak to dělat správně?". 

Ve zhodnocení mojí diplomové práce začnu odpovědí na moji poslední otázku. Přestože 

mám zkušenosti s tím, jak komplikovaný a náročný je proces nápravy poruchového chování a 

jak velmi těžké je říci, co je pro to které dítě "nejlepší", myslela jsem si, že v literatuře najdu 

alespoň malý "návod", jak být lepší. Tato moje touha pravděpodobně vycházela s 

profesionálních pochybností, které má asi občas každý z nás, protože práce s dětmi a 

mladistvými s poruchami chování je nelehká, úspěchy se někdy projevují až po velmi dlouhé 

době a investice pomáhajícího do zlepšení života dítěte je nejistá. Bohužel, prostě neexistuje 

jeden jediný možný přístup a postup k nápravě poruch chování. Existují však profesionální 

zásady, které by měl pomáhající pracovník v přístupu k jedinci s poruchou chování 
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dodržovat. Jsou to v podstatě zásady slušného chování, protože jde především o to, budovat 

důvěru a pozitivní vztah jedince s poruchou nejprve k pomáhajícímu a poté i k okolnímu 

světu. Ze všech těchto zásad se mi jeví jako nejdůležitější, brát dítě a hlavně dospívajícího 

vážně, být empatický a povzbuzovat ho při sebemenším pozitivním pokroku a hlavně být 

jako pomáhající autentický. Při této práci mi mohou být nápomocny různé teoretické přístupy 

s jejich paletou konkrétních postupů. Mohu volit podle konkrétní situace, zda budu dítě více 

řídit či doprovázet. Bohužel, nebo možná Bohudík, neexistuje univerzální návod, kdy který 

přístup zvolit. Jediným měřítkem je moje profesionalita, profesní zkušenost a znalost dítěte. 

Také samozřejmě velmi záleží na instituci, kterou zastupuji. Pro co nejodpovědnější přístup 

pomáhajících pracovníků je podle mne nezbytné jejich další vzdělávání, popřípadě setkávání 

s pomáhajícími reprezentujícími odlišné přístupy. Velmi užitečná, a ne vždy dostatečně 

využívaná možnost, jak zlepšit svoji práci, je supervize. 

A nyní se vrátím k dalším cílům mé diplomové práce. Poruchami chování se zabývá 

celá řada oborů vztahujících se k člověku a každá z nich má svůj vlastní pohled na tuto 

problematiku. Všechny se ale ve svých definicích shodují na tom, že porucha chování je 

poruchou vztahu ke společenským normám. O poruše chování mluvíme až u dětí od 

středního školního věku (do této doby mluvíme o poruše opozičního vzdoru), protože teprve 

v tomto věku dospívají na takovou úroveň, kdy již normy znají a jsou schopny pochopit 

jejich význam. O poruše chování nemluvíme u dětí, které i v tomto věku z různých příčin 

buď normy neznají nebo je nechápou. Pro diagnostikování poruchy je potřebné, aby dítě či 

mladistvý porušoval normy dlouhodobě (min. 6 měsíců). Velmi důležitý při diagnóze i při 

nápravě je pohled vývojové psychologie, protože některé projevy poruchového chování 

mohou být běžným projevem vývojové fáze, ve které se dítě nebo mladistvý právě nachází. 

Myslím si, že by mol být zajímavý průzkum mezi učiteli, sociálními pracovníky apod., jakou 

mají představu o vývojových fázích dětí a s nimi spojených projevech chování. 

Díky mojí diplomové práci jsem si příčiny poruch chování moc neutřídila, spíše se 

jejich "seznam" ještě rozšířil. Na vznik a rozvoj poruch chování má vliv kombinace mnoha 

faktorů, jak na straně osobnostního vybavení jedince, tak na straně jeho sociálního okolí, 

zejména rodiny. Určitě můžeme pozorovat, jaké dispozice nalézáme častěji u dětí s 

poruchami chování, můžeme také zjišťovat, jaké styly výchovy nejsou pro vývoj dítěte 

nejvhodnější (nebo spíše, které styly mohou nejvíce uškodit), ale zjistit konkrétně a 

jednoznačně, proč zrovna u toho kterého dítěte ke vzniku a rozvoji poruchy došlo, to je úkol 

téměř nemožný. V této souvislosti mne napadá, že by mohl být zajímavý výzkum na 

76 



porovnání tzv. dětí odolných (dětí, které vyrůstají v podobných nebo horších podmínkách 

jako děti s poruchou chování a jejich vztah k normám je nenarušený a chování je sociálně 

přijatelné) a dětí, u kterých se porucha chování objevila. 

Podobné jako s příčinami, je to i u charakteristiky osobnosti dítěte a mladistvého s 

poruchou chování. Protože projevy poruch chování jsou velmi široké, není ani jednoduché 

popsat typickou osobnost s poruchou chování. Nějaké základní rysy se však v takové 

osobnosti projevují. Zejména Je to chybění pocitů viny, malá schopnost empatie, 

egocentrismus, nezdrženlivost a zaměření na neodkladné uspokojování aktuálně 

pociťovaných potřeb. Tito jedinci mají také specifický, negativní vztah k hodnotám a 

normám a mají negativně změněné sebepojetí. 

K co nejlepší pomoci dítěti či mladistvého s poruchou chování je možné si vzít na 

pomoc různé terapeutické postupy, které vycházejí z různých teoretických základů. Můžeme 

se zaměřit na ovlivnění některé ze složek dynamiky osobnosti, podle toho, kterou 

považujeme pro změnu za podstatnou. Hlavní složky dynamiky osobnosti, které jsou spolu 

propojené a změna v jedné ovlivňuje změny v ostatních jsou - kognice, emoce a chování. 

Velký význam při nápravě poruch chování má rodinná terapie, která "neléčí" jednotlivce, ale 

celý systém rodiny. Mě osobně se při práci se "zlobivci" nejvíce osvědčují kognitivní 

přístupy, zejména tzv. "mentální mapy". Mám za to, že pro většinu jedinců s poruchou 

chování je "mapování" způsob, jak si utřídit svoje pocity, vztahy a situace, které jsou právě 

aktuální. Dalším mým velkým pomocníkem při práci s těmito jedinci je plánování a učení se 

strukturování svých činností a času. Kolegové také s velkým úspěchem používají zátěžové 

aktivity při pomoci mladistvým nalézat smysl života. 

Moje diplomová práce mi pomohla lépe se orientovat hlavně v tom, jaké možnosti 

mají jednotlivé resorty v pomoci a nápravě poruch chování. Zaměřila jsem se spíše na 

možnosti ve vládním sektoru, protože sama v tomto sektoru pracuji. Instituce, které mají 

HV popisu práce" i práci s problémovými dětmi a mladistvými se obecně mohou dělit podle 

převládajícího přístupu, který při práci využívají. Existují instituce sociální kontroly, které 

jsou spíše represivní a jejich převládajícím stylem práce je předepisování, řízení, vedení, 

dozor a opatrování. Také existují instituce sociální pomoci, které se zaměřují na pomoc 

jedincům, kteří si tuto pomoc vyžádali a převládajícími způsoby práce jsou doporučování, 

podněcování a doprovázení. 

77 



Myslím, že cíle, kterých jsem chtěla diplomovou prací dosáhnout, se mi podařily splnit. 

Získala jsem daleko ucelenější přehled o široké problematice poruch chování a možnostech 

jejich nápravy. Bohužel mi tato práce nepřinesla odpovědi na všechny moje otázky, ale 

myslím, že to je způsobeno tím, že tyto otázky se nedají jednoznačně zodpovědět a na 

nápravu poruch chování neexistuje jednoznačný recept. Myslím, že nejpřínosnější nejen pro 

mě, ale pro všechny pomáhající pracovníky jsou zkušenosti, další vzdělávání a také práce se 

zkušenějšími kolegy. 

Na úplný závěr bych ráda vyslovila moje přání, aby co nejvíce dětí bylo radostí svých rodičů 

a aby z nich vyrostli zdraví, spokojení a společnosti užiteční dospělí. 
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ANOTACE 

Moje diplomová práce na téma Poruchy chování a možnosti jejich ovlivňování ve výchovných 

institucích se zabývá problematikou poruch chování dětí a mladistvých, možnými příčinami 

jejich vzniku a možnostmi jejich nápravy v institucích. Práce má pět částí. V části první jsou 

porovnány definice poruch chování různých společenských oborů, které se poruchami 

chování zabývají. V této části se také zabývám etiologií poruch chování a její důležitostí 

v další nápravě poruch chování. Také se zabývám pro mne velmi důležitou otázkou 

souvislosti vývojových stádií, kterými dítě a dospívající procházejí a vznikem poruch 

chování. Některé projevy problémového chování jsou obvyklé pro jednotlivé vývojové fáze a 

jednotlivé fáze také bývají senzitivní na různé nedostatky v uspokojování důležitých 

vývojových potřeb. 

Ve druhé části jsou poruchy chování setříděny podle několika různých hledisek a také jsou 

v ní popsány konkrétní projevy poruchového chování. U konkrétních projevů poruchového 

chování se zabývám otázkou závažnosti chování z pohledu motivace k tomuto chování. 

Ve třetí části rozebírám charakteristické rysy osobnosti s poruchou chování a jejím 

sebepojetím. 

Ve čtvrté části popisuji základní možné teoretické přístupy k nápravě poruch chování 

z pohledu toho do jaké části dynamiky osobnosti náprava převážně zasahuje. Také zde 

zmiňuji rodinnou terapii a její možnosti při nápravě poruch chování a dále možnosti přístupu 

jednotlivých pomáhajících pracovníků k dítěti či mladistvému s poruchou chování. 

V páté, poslední části se pak snažím nejprve rozdělit instituce podle převládajícího způsobu 

práce s dětmi a mladistvými s poruchou chování a pak nastínit možnosti jednotlivých resortů 

ve vládním sektoru a přínosy nevládního sektoru v nápravě poruch chování. V této části se 

také zamýšlím nad možnostmi a mezemi ústavní výchovy, na možnostech předcházet ústavní 

výchově prací s rodinou a na alternativách k ústavní výchově. 
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