
 

 

Univerzita Karlova v Praze 

Pedagogická fakulta 

 

 

 

VRSTEVNICKÉ VZTAHY U DĚTÍ S PORUCHAMI 

CHOVÁNÍ V RANÉ ADOLESCENCI 

Soňa Bittnerová 

Katedra psychologie 

Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Pavla Presslerová, Ph. D. 

Studijní program: Psychologie 

 

 

2014 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala pod vedením PhDr. Pavly 

Presslerové, Ph. D. samostatně a pouze s využitím literatury, kterou cituji a uvádím v 

seznamu.“ 

Soňa Bittnerová 

V Praze 17. 4. 2014      ……..……………………... 

             podpis 



 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ráda bych touto cestou vyjádřila poděkování PhDr. Pavle Presslerové, Ph. D. za její 

cenné rady a trpělivost při vedení mé bakalářské práce. Dále bych chtěla poděkovat 

vedení Dětského domova se školou Měcholupy za možnost provést u nich svůj výzkum 

a také všem respondentům za jejich spolupráci.  

 

17. 4. 2014                ……………………………… 

                     Podpis  



 

 

NÁZEV:  

Vrstevnické vztahy u dětí s poruchami chování v rané adolescenci 

AUTOR:  

Soňa Bittnerová 

KATEDRA (ÚSTAV)  

Katedra Psychologie 

VEDOUCÍ PRÁCE:  

PhDr. Pavla Presslerová, Ph. D. 

 

ABSTRAKT: 

Bakalářská práce se věnuje problematice vrstevnických vztahů v období adolescence. 

Cílem této bakalářské práce je vytvořit sondu do vztahů mezi vrstevníky v rámci 

Dětského domova se školou Měcholupy, zmapovat kvalitu kolektivu jako takového a 

zjistit, jaký vliv má na vztahy pohlaví dětí, případně jejich rozmístění do tříd a 

rodinných skupin. Pro mapování vrstevnických vztahů jsem nejprve použila 

sociometrický dotazník B-3U, který jsem posléze doplnila dalším dotazníkem. 

Výsledky obou metod jsem vzájemně porovnala a vytvořila tak náhled na vztahy 

adolescentů v DDŠ Měcholupy.  

KLÍČOVÁ SLOVA: adolescence, interpersonální vztahy, poruchy chování, vrstevníci, 

ústavní výchova 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TITLE:  

The peer relationships of children with behavioral disorders in early adolescence 

AUTHOR:  

Soňa Bittnerová 

DEPARTMENT:  

Department of Psychology  

SUPERVISOR:  

PhDr. Pavla Presslerová, Ph. D.  

 

ABSTRACT: 

In my bachelor thesis I present the issue of peer relations in the period of adolescence. 

The aim of this bachelor thesis is to create a probe into relationships among peers within 

the Dětský domov se školou Měcholupy. I tried to map the quality of the team and to 

find out the influence of sex and placement into school classrooms and family groups 

on relationships of children. For the mapping of peer relationships, I first used the 

sociometric questionnaire B-3U, which I then added by another questionnaire. The 

results of both methods I mutually compared and created insight into the relationships 

of adolescents in DDŠ Měcholupy.  

KEY WORDS: adolescence, interpersonal relationships, behavioral disorders, peers, 

institutional education 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Obsah 
  

Úvod .................................................................................................................................. 8 

Teoretická část .................................................................................................................. 9 

1 Dospívání .................................................................................................................. 9 

1.1 Teorie dospívání ................................................................................................. 9 

1.2 Změny v dospívání – biologické, psychické, emocionální a sociální .............. 11 

1.3 Vývoj sebepojetí, individuace .......................................................................... 14 

2 Sociální skupiny ...................................................................................................... 17 

2.1 Sociální skupiny ............................................................................................... 18 

2.2 Sociální skupina DDŠ ...................................................................................... 18 

2.3 Sociální kompetence ........................................................................................ 19 

3 Vrstevnické vztahy ................................................................................................. 21 

3.1 Klasifikace vrstevnických vztahů v období adolescence ................................. 21 

3.2 Navazování vztahů v adolescenci .................................................................... 22 

3.3 Vrstevnické vztahy v DDŠ ............................................................................... 24 

4 Poruchy chování ..................................................................................................... 27 

4.1 Terminologie u nás a v zahraničí ..................................................................... 27 

4.2 Klasifikace poruch chování .............................................................................. 27 

4.3 Práce s jedinci s poruchami chování ................................................................ 28 

5 Ústavní výchova ..................................................................................................... 30 

5.1 Dětský domov se školou .................................................................................. 31 

5.2 Sociální vazby dětí z dětského domova se školou ........................................... 31 

5.3 Dětský domov se školou Měcholupy ............................................................... 32 

Empirická část ................................................................................................................. 34 

6 Metodologie ............................................................................................................ 34 



 

 

6.1 Výzkumné otázky ............................................................................................. 34 

6.2 Výzkumný soubor ............................................................................................ 35 

6.3 Sběr dat ............................................................................................................. 36 

6.3.1 Etické zásady ............................................................................................ 37 

6.4 Metody sběru dat .............................................................................................. 37 

6.4.1 Sociometrický dotazník B-3 ..................................................................... 37 

6.4.2 Dotazník .................................................................................................... 39 

6.5 Administrace dotazníku ve třídách ................................................................... 40 

6.5.1 Dotazník B-3U .......................................................................................... 40 

6.5.2 Dotazník .................................................................................................... 41 

7 Prezentace dat ......................................................................................................... 42 

7.1 Zpracování sociometrického dotazníku B-3U ................................................. 42 

7.1.1 Souhrn sociometrie ................................................................................... 48 

7.2 Výsledky a interpretace dotazníku ................................................................... 49 

7.2.1 Souhrn dotazníku ...................................................................................... 54 

7.3 Porovnání výsledků obou metod ...................................................................... 55 

7.4 Shrnutí výsledků a odpovědi na výzkumné otázky .......................................... 57 

Diskuze ........................................................................................................................... 58 

Závěr ............................................................................................................................... 60 

Seznam literatury ............................................................................................................ 61 

Přílohy ............................................................................................................................. 65 

  



8 

 

Úvod 

Ve své bakalářské práci se věnuji vrstevnickým vztahům mezi adolescenty s poruchami 

chování, kteří jsou klienty Dětského domova se školou Měcholupy. Jedná se o jedince 

v časné a střední adolescenci. Téma práce jsem si zvolila vzhledem k mému zájmu 

věnovat se podobné problematice v budoucím profesním životě.  

Cílem této práce je zmapování vztahů v kolektivu tohoto dětského domova se školou a 

také prozkoumání určitých aspektů, které by mohly mít na vytváření přátelských vztahů 

vliv. Konkrétně budu zkoumat vliv pohlaví jedinců, jestli pohlaví vstupuje do hry při 

výběru kamarádů, tedy jestli vznikají vztahy pohlavně homogenní nebo heterogenní. 

Dále budu zkoumat vliv toho, že spolu děti bydlí na jedné rodinné skupině a také jaký 

má na přátelské vztahy vliv fakt, že spolu děti chodí do jedné třídy ve škole. Neboli, 

hodlám zmapovat vliv častější vzájemné interakce na vznik přátelských vztahů.  

První část práce je teoretická, zabývám se v ní nejprve vymezením a následným 

popisem období adolescence v oblastech kognitivního, emocionální i sociálního vývoje. 

Dále krátce popisuji socializaci a sociální kompetence, které jsou žádoucí pro úspěšné 

zapojení se do společnosti. Poté se věnuji problematice mezilidských a hlavně 

vrstevnických vztahů, také vysvětlím poruchy chování z několika pohledů a popisuji 

ústavní výchovu v ČR včetně konkrétního výchovného zařízení, jímž je Dětský domov 

se školou Měcholupy.  

Druhá část práce je empirická, představuji v ní svůj výzkum, který jsem realizovala ve 

výše zmíněném dětském domově se školou. Nejprve představím cíl, výzkumné otázky a 

výzkumný soubor, poté se věnuji metodologii. Při výzkumu byly použity dva dotazníky. 

Prvním byl sociometrický dotazník B-3U, který se zaměřuje na vztahy v kolektivu, 

druhým byl mnou vytvořený dotazník, který doplňoval informace ze sociometrie. 

V diskuzi se pak snažím získané výsledky a informace propojit s informacemi 

získanými z literatury, jež jsou uváděny v teoretické části.  
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Teoretická část  

1 Dospívání  

Vzhledem k věku respondentů, s nimiž jsem pracovala v rámci empirické části této 

práce, považuji za důležité nejprve vymezit dané věkové období, tedy adolescenci.  

Období dospívání je charakteristické řadou změn, a to nejen v oblasti biologického 

vývoje, ale také v oblasti psychické a sociální.  

Tyto změny neprobíhají u všech adolescentů stejně a ve stejnou dobu. Dají se pozorovat 

rozdíly intraindividuální, například když jedinec, který zatím nevykazuje žádné změny 

v pohlavním zrání, začíná užívat vyspělý způsob myšlení nebo naopak, když u jedince 

již sice začalo pohlavní dospívání, ale emočně a intelektuálně je stále dětinský. Dále 

jsou vidět rozdíly interindividuální, příkladem může být fakt, že u některých dívek se 

začínají první sekundární pohlavní znaky projevovat již v 8 letech, zatím co u jiných se 

začnou projevovat až v 15 letech a stále se nejedná o patologii; u chlapců se toto 

fyziologické rozmezí udává v období od 9 do 17 let. Toto platí také pro oblast 

intelektového a emočního vývoje (Langmeier, Krejčířová, 2006). 

I přes tuto interindividuální a intraindividuální variabilitu lze však vymezit toto období 

dolní hranicí 10 - 11  let a horní hranicí 20 let (a více). Jelikož je ale vždy značný rozdíl 

mezi jedincem desetiletým a dvacetiletým, bývá toto období dále členěno. Současná 

literatura toto období člení na období časné (10 – 13 let), střední (14 – 16 let) a pozdní 

adolescence (17 – 20), (Macek, 2003).  

1.1 Teorie dospívání 

Vágnerová (2005) ve své publikaci uvádí různé teorie zabývající se obdobím dospívání. 

Zdůrazňuje, že každá teorie se tímto období zabývá ze svého specifického hlediska a 

zaměřuje se na určitou oblast dospívání.  

Psychoanalýza například zdůrazňuje význam pohlavního dozrávání a nastupující 

sexuální aktivitu. Freud ve své teorii psychosexuálního vývoje označuje období 

dospívání jako genitální fázi. Směřování jedince je opět řízeno sexuálním pudem. 

(Vágnerová, 2005). Podle Freuda (1993) v tomto období dochází ke změnám, které mají 

přivézt dětský sexuální život k jeho konečné normální podobě. Dosud byl sexuální pud 
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autoerotický, nyní ale jedinec nachází sexuální objekt. Nový sexuální cíl přiděluje 

oběma pohlavím odlišné funkce, proto je od této doby sexuální vývoj odlišný. Sexuální 

pud se dostává do služeb rozmnožovací funkce (Freud, 1993). 

Freud však kladl ve vývoji důraz spíše na období raného dětství, zatímco jeho dcera 

Anna Freudová (2006) považovala období dospívání za významnou životní fázi. 

Souhlasila s psychoanalytickým tvrzením, že období puberty není počátkem pohlavního 

života člověka, protože tím je období prvního roku života. Puberta je jen další 

vývojovou fází lidského života a je to časově nejbližší opakování infantilní sexuální 

periody (odlehlejším opakováním je klimakterium). V pubertě nastupuje tělesná 

pohlavní zralost a genitální sexualita. Ve všech třech obdobích, tedy i v období 

dospívání stojí silné Ono (Id) proti slabému Já (Egu). Ono navíc zůstává celý život 

relativně neměnné, zatímco Já je proměnlivé, mění se jeho obsah i rozsah a také se mění 

obranné prostředky proti pudům. V období latence dojde k uklidnění boje mezi Ono a 

Já, avšak s tělesným pohlavním zráním dochází k oživení pudových procesů a pronikání 

libida do psychiky. Psychická rovnováha je opět narušena. Já si v tomto období vytváří 

obranné mechanismy, mimo jiné také dva postoje vůči pudovému životu, které nám 

umožňují porozumět dvěma typickým zvláštnostem puberty, jimiž jsou askeze 

mladistvých (nepřátelství vůči pudům, odmítání pudů; nejde však jen o odmítání 

nejpřísněji zapovězených pudů, jako je incestní fantazie, ale rozšiřuje se na celý život) a 

jejich intelektualita (zvládnutí pudů pomocí myšlenkové práce; zabývají se 

nejrůznějšími otázkami života (láska, rodina, politika, světonázor,…). Ale jejich jednání 

nemusí být výsledky jejich přemýšlení vůbec ovlivněno, jakoby intelektualita 

mladistvých sloužila jen dennímu snění; spojení afektu a pudového procesu se slovními 

představami je v psychoanalytické metapsychologii považováno za nejdůležitější krok 

k ovládnutí pudu), (Freud, 2006).  

Další teorií, která se zabývá obdobím dospívání, je psychosociální teorie E. H. Eriksona. 

Psychosociální teorie posuzuje vývoj z hlediska psychického zvládání, vyrovnávání se 

s proměnami danými vývojem a sociálními podmínkami, které je pozitivně či negativně 

ovlivňují. Eriksonova teorie hodnotí každou fázi vývoje jedince z hlediska jejího 

vývojového úkolu a eventuálních rizik, která jsou spojena s jeho nesplněním 

(Vágnerová, 2005). Období dospívání Erikson (2002) nazývá „Identita proti konfuzi 

rolí“. V důsledku rychlosti fyzického růstu a v důsledku pohlavní zralosti mění jedinec 

veškerou neměnnost a kontinuity, na něž se dříve spoléhal a hledá nové. Dochází 
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k integraci ve formě ego identity, což je souhrn zkušeností, které plynou ze schopnosti 

ega integrovat veškeré identifikace s kolísáním libida, schopnosti rozvinuté díky nadání 

a příležitosti, které nabízí sociální role. Pocit ego identity tvoří akumulovaná důvěra 

v to, že vnitřní neměnnost a kontinuita, která byla vybudovaná v minulosti, bude 

odpovídat neměnnosti a kontinuitě jedincova významu pro jiné lidi. Nebezpečí 

difuznosti identity se projevuje například nejasností v sexuální identitě, pokud je 

založena na silných pochybnostech, může dojít až ke vzniku delikvence nebo 

psychotické poruchy. Nejčastější je ale zmatení díky neschopnosti usadit se v profesní 

identitě. Ve snaze udržet svou integritu se jedinci často identifikují s hrdiny určitých 

skupin, někdy až do té míry, že ztrácí svou vlastní identitu. Také dochází 

k zamilovávání se, přičemž tato láska bývá často pokusem identifikovat vlastní identitu 

tím, že jedinec promítá obraz vlastního difuzního ega do jiné osoby a snaží se tento 

obraz reflektovat. Také dochází k vytváření klanové soudržnosti a ostrakizaci všech, co 

jsou jiní, což také můžeme chápat jako obranu proti pocitu difuznosti (Erikson, 2002). 

Třetí teorií, o které se Vágnerová (2005) zmiňuje, je teorie sociálního učení. Sociální 

učení se dá definovat jako „osvojování si komplexních způsobů chování a jednání 

přiměřených určité sociální situaci“ (Řezáč, 1998, s. 72). Tato teorie předpokládá, že 

každá společnost má od období dospívání určitá očekávání a na dospívající je tak 

vytvářen tlak, aby se chovali v souladu s nimi. Jedinec získává nové role, dřívější role 

se proměňují; mění se také životní prostor (Vágnerová, 2005).   

V období adolescence dochází ke změnám, které postihují nejen tělo, ale také celou 

osobnost jedince. V mnoha oblastech dochází k prudkému vývoji, jedinec se mění 

z dítěte na dospělého člověka.  

1.2 Změny v dospívání – biologické, psychické, emocionální a sociální 

a) biologické 

V biologickém smyslu lze toto období vyčlenit jako úsek života na jedné straně prvními 

známkami pohlavního zrání, zejména objevením prvních sekundárních pohlavních 

znaků a akcelerací růstu, na druhé straně dovršením pohlavní zralosti a dokončením 

růstu těla (Langmeier, Krejčíčová, 2006).  
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b) psychické 

Zároveň probíhají také značné psychické změny, které se dají charakterizovat vznikem 

nových pudových tendencí, uspokojováním těchto tendencí a jejich kontrolou, emoční 

labilitou a nástupem a dosažením vrcholu vývoje vyspělého způsobu myšlení 

(Langmeier, Krejčíčová, 2006). 

Během období adolescence dochází k radikální změně ve způsobu myšlení, mění se 

kvalita myšlenkových operací. Dříve dítě dokáže třídit, srovnávat a řadit konkrétní věci 

a dokáže vyvozovat závěry ze soudů o konkrétních věcech, ale nedokáže uvažovat o 

něčem, co si nelze přímo představit (co je jen možné, fiktivní). Podle Piageta (1999) 

dítě uvažuje, jen když právě jedná a nevytváří si teorie. Od počátku pubescence (rané 

adolescence) však jedinec dosahuje vyššího stupně logického myšlení. Podle Piageta 

(1999) se objevuje nový operační systém a to systém formálních operací. V protikladu 

k dítěti adolescent uvažuje nezávisle na přítomnosti a vytváří teorie o všem možném, 

zvláště uvažuje o věcech neaktuálních. Toto myšlení se vytváří od 11-12 let, kdy je 

subjekt schopný usuzovat hypoteticko-deduktivně, to znamená o prostých 

předpokladech, které nemusí souviset se skutečností a spoléhá se na důslednost 

samotného usuzování, ne na soulad závěrů se skutečností (Piaget, 1999). 

Jedná se o systém druhého řádu – vyvozují se soudy o soudech (myslí se o myšlení), 

dospívající je tak schopen většího počtu myšlenkových kombinací a to i těch, které se 

ve skutečnosti nevyskytnou. Mezi hlavní pokroky v myšlení dospívajícího tedy patří: 

a) Schopnost pracovat s pojmy, které jsou obecné a abstraktní, vzdálené od 

smyslové zkušenosti. Tvoření pojmů probíhá na rovině symbolického 

uvažování, stanoví nadřazený rod a druhový rozdíl, což pak spojí do formálně 

správné věty. 

b) Při řešení problému se jedinec nespokojí s jediným řešením, ale uvažuje i o 

alternativních řešeních, systematicky je zkouší a hodnotí.  

c) Jedinec je schopen vytvářet domněnky, které nejsou opřeny o reálnou 

skutečnost, jsou jen možné nebo i fantastické a srovnávat skutečné s myšleným. 

d) Dokáže aplikovat logické operace nezávisle na obsahu soudů. 

e) Dokáže vytvářet soudy o soudech, myslet o myšlení druhého i sebe. 
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Tento nový způsob myšlení má vliv na postoj jedince ke světu a zejména k lidem. 

Zatímco dítě bere svět realisticky, tak jak je, dospívající ho srovnává s tím, co by mohlo 

nebo mělo být, tedy s ideálem vytvořeným v jeho mysli. Z toho plyne kritičnost, 

nespokojenost, zklamání apod. Formální operace mají vliv také na způsob morálního 

hodnocení – jedinec se dokáže dívat na problém ze zorného úhlu druhého (Langmeier, 

Krejčířová, 2006).  

c) emocionální  

Mění se také emocionalita jedinců. Dochází k diferenciaci citového prožívání a rozvoji 

vyšších citů jako důsledek změny v hierarchii hodnot. Prohlubuje se prožívání kladných 

a záporných emocí, dochází k horování a nadšení pro osoby a ideály a zároveň dochází 

k silnému odmítání jiných. Zároveň v adolescenci dochází ke zklamání z rozporu mezi 

ideálem a skutečností. V tomto období vznikají silné přátelské vztahy a erotické city 

(Švancara, 1973). Zároveň se v časné adolescenci začíná objevovat nenávist, avšak 

zatím nedochází k jejímu plnému rozvinutí. Projevuje se tendence k dysforickým 

náladám a labilita sebecitu, dochází k elaci i k depresi. Celkově je pro toto období 

typická citová eruptivnost, výbušnost, i když citový život adolescenta je spíše 

povrchový, protože jednotlivé reakce se teprve začínají spojovat v jednotu osobnosti 

(Příhoda, 1967). Průběh puberty ale nemusí být bouřlivý vždy. Existují rozdíly 

individuálně typologické (Kon, 1986 in Macek, 2003), význam mají také rozdíly 

kulturní a sociální a také způsob výchovy jedince. Z výzkumů vyplývá, že počet jedinců 

s bouřlivým průběhem adolescence je v industriálních zemích výrazně menší než těch, 

co krizi nezažívají (Offer et al., 1988 in Macek 2003).  

Střední a pozdní adolescence jsou charakteristické snižováním náladovosti a vysoké 

lability a přibýváním diferenciací silných prožitků a jejich integrací. Pro toto období je, 

v porovnání s časnou adolescencí charakteristická větší extroverze, menší impulzivita a 

emocionální dráždivost a vyšší stálost (Kon, 1986 in Macek 2003). Zvláštní význam 

mají, hlavně v období střední adolescence emoce a city spojené s erotickou sférou 

života, estetické city a mravní cítění (Macek, 2003).  
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d) sociální  

Dochází i ke změnám v oblasti sociální, zejména ke změnám sociálních rolí, což přináší 

změnu v očekávání společnosti a pohledu společnosti na chování a výkony. Také se 

mění sebepojetí a sebevnímání.  

Jednou ze sociálních změn je emancipace od rodiny, která je nutná pro osobní zrání. 

Tento proces není vždy snadný. Často bývá doprovázen přeháněním rozdílů v chování, 

názorech, hodnotách rodičů a jiných osob, ke kterým se přiklání. Dochází ke kritice 

rodičů, k vytýkání jejich nedostatků a odmítání přehnané kontroly. Na druhé straně 

může docházet k až nekritickému přijímání nových vzorů a cílů, k uzavírání se do svého 

vnitřního světa fantazií nebo k přehnanému libování si v utrpení a ublíženosti. Jinou 

možností je odmítání životního stylu vrstevníků či nenasytný zájem o filozofické 

hloubání po smyslu života. U většiny jedinců se vyskytují všechny tyto nebo i další 

způsoby vyrovnávání se s emancipací od rodičů a vzájemně se prolínají, většina lidí si 

ale udrží s rodiči pozitivní vztah (Langmeier, Krejčířová, 2006). V posledních 

desetiletích se navíc stále více prosazují teorie, že nemusí docházet ke konfliktům mezi 

adolescentem a rodiči, většina adolescentů si totiž se svými rodiči docela rozumí. Navíc 

není pravda, že se adolescenti snaží zcela vymanit z rodičovského vlivu a stát se na nich 

nezávislými, většina z nich si jen přeje cítit zájem, emoční podporu, respekt a uznání od 

svých rodičů, přesto ale vliv rodičů slábne a zesiluje se vliv vrstevníků (Vašutová in 

Vašutová, Panáček, 2013).  

S tím, jak dochází k emancipaci od rodiny, dochází k vytváření a upevňování 

vrstevnických vztahů, jichž důležitost v období adolescence stoupá. Vrstevnický vztah 

umožňuje vzájemné poskytování názorů, pocitů a vzorců chování, vrstevníci si 

vzájemně poskytují možnost a prostor pro testování sebe samých v oblasti komunikace 

a interakce. Adolescenti jsou rádi, když jsou napodobováni a sami rádi napodobují jiné, 

cítí se dobře, když jsou jinými vrstevníky oceňováni, protože to posiluje jejich vlastní 

pozici a pocit významnosti. Vrstevnické vztahy mají instrumentální podobu, nemají 

hodnotu sami o sobě, ale jsou spíše prostředkem hledání a ujasňování si vztahu k sobě 

samému (Macek, 2003).  

1.3 Vývoj sebepojetí, individuace 

Dalším vývojovým úkolem období dospívání, kromě emancipace od rodiny a navázání 

vrstevnických vztahů, je dosažení stabilního pocitu vlastní identity. Úspěšná 
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individuace znamená dosažení psychické diferenciace, neboli schopnosti vnímat sám 

sebe jako psychicky odlišného od svých rodičů i vrstevníků, uvědomovat si a 

akceptovat omezení sebe i rodičů a přijímat za sebe odpovědnost. A také dosažení 

psychické nezávislosti – schopnost vnímat sebe sama jako jednajícího nezávisle na 

druhých i na jejich mínění bez nepřiměřených pocitů úzkosti či viny (Langmeier, 

Krejčířová, 2006). 

Rozlišuje se osobní a sociální aspekt identity. Osobní aspekt vzniká z vlastní intimní 

sebereflexe a sebehodnocení, znamená to vědomí vlastní jedinečnosti a 

neopakovatelnosti a ohraničenosti vůči druhým, znamená to odpověď na otázku „Kdo 

jsem?“. Sociální aspekt identity znamená pocit začlenění, pocit, že člověk někam (a 

k někomu) patří, pocit kontinuity ve vztazích i čase. Je to odpověď na otázky „Kam 

patřím?“ a „Kam směřuji?“ (Macek, 2003).  

R. Josselson (1980) popisuje vývoj individuace osobnosti ve 4 etapách. První z nich je 

psychologická diferenciace, která začíná v časné adolescenci, kdy si jedinec začíná 

uvědomovat svoji odlišnost od ostatních (vrstevníků a hlavně rodičů). Druhou fází je 

fáze zkoušení a experimentování, ta spadá do období 14 – 15 let věku a je to období, ve 

kterém mají adolescenti pocit, že oni sami vědí, co je pro ně nejlepší a snaží se zbavit 

všech „závislostí“ na autoritách. Dlouhodobá perspektiva pro ně nemá význam, zajímá 

je blízká budoucnost (přes to, že si v tomto období většinou volí střední školu). Třetí 

fází (16 – 17 let) je fáze navazování přátelství a obnovování vazeb na rodiče. Zvyšuje se 

zodpovědnost za vlastní chování, jedinci hledají nová pravidla a normy ve vztahu 

k druhým lidem. Poslední fází je fáze konsolidace vztahu k sobě, která spadá do období 

pozdní adolescence. Dochází k vytvoření pocitu vlastní autonomie a jedinečnosti, 

propojení minulosti, přítomnosti a budoucnosti (Josselson, 1980 in Macek 2003).  

Vyvíjí se také morální usuzování jedince. Dostává se do období postkonvenční morálky 

(Kohlberg 1977), které je charakteristické snahou definovat morální hodnoty a principy, 

které jsou nezávislé na autoritě skupiny nebo lidí nesoucí tyto principy a jsou nezávislé 

na vlastní identifikaci s těmito skupinami. Tato úroveň je rozdělena na dvě stádia, 

prvním z nich je stádium morálky orientované na sociální smlouvu, většinou 

s pragmatickým podtextem. Druhým stádiem postkonvenční morálky je morálka 

orientovaná na univerzální etické principy (Kohlberg, 1977).  
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Vzhledem k tomu, že jsem v rámci své empirické práce pracovala s klienty dětského 

domova se školou ve věku 13-16 let, z výše zmíněného popisu období je relevantní 

pouze popis časné a střední adolescence. Ráda bych tedy upřesnila dvě věci. Zaprvé, 

emancipací od rodiny nemyslím emancipaci fyzickou ve smyslu odstěhování se od 

rodičů, ale emocionální, ve smyslu postupné individuace. Zadruhé, proces individuace 

je zde ve fázi psychologické individuace a experimentování. Jedinci z mého výzkumu 

se tedy právě nachází v bouřlivém období plném změn.  

Právě díky tomu, že se jedinec snaží emocionálně odpoutat od rodičů a navazuje nové 

vztahy s vrstevníky, vstupuje do nových sociálních skupin, kterým se budu věnovat 

v další kapitole.  

Situace dětí z DDŠ je ale odlišná od běžných adolescentů. Většina z nich nemá 

uspokojivý vztah se svými rodiči nebo nemá rodiče vůbec. Trpí psychickou deprivací 

z dětství, kdy jim nebylo umožněno navázat trvalý a vřelý vztah s matkou nebo jinou 

mateřskou figurou. Vzhledem k tomu, že sebepojetí se vytváří na základě tohoto vztahu, 

kdy matka dává dítěti najevo jeho jedinečnost a důležitost a interpretuje dítěti informace 

z okolního světa tak, aby je dítě mohlo přijmout a vytvářet si tak vlastní identitu, 

individuace těchto dětí je narušena. V adolescenci je důležité odpoutávat se od rodičů, 

ale většina adolescentů se nechce zcela vymanit z vlivu rodičů, chtějí jen získat jejich 

zájem a respekt. Pro děti z DDŠ je to o to více problematické období, protože si opět 

uvědomují, že o ně rodiče nemají zájem, nestarají se o ně. Pro většinu je právě tato 

deprivace a tento nezájem spouštěčem poruchy chování.  

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

2  Sociální skupiny 

Člověk je jedinec společenský, je to bytost, která není schopná přežít sama, bez 

přítomnosti dalších lidí. Jak jedinec přichází na svět, ihned se stává součástí společnosti. 

Z biologického individua se stává společenský člověk prostřednictvím socializace. 

Socializace je v podstatě proces sociálního učení. Je to komplexní proces, který probíhá 

od nejranějšího věku dítěte (od narození) při styku se sociálním okolím, typicky je to 

vztah dítěte s rodinou. Cílem této primární socializace je přivézt dítě do společenského 

a kulturního prostředí a naučit ho orientovat se v něm. Začíná osvojováním si 

základních kulturních návyků, později dochází k osvojování si jazyka a řeči až po přijetí 

a zvnitřnění si svojí pohlavní role a orientace ve světě hodnot a jejich interiorizace 

(Nakonečný, 1999).  

U dětí vyrůstajících od narození nebo časného dětství v ústavní péči je primární 

socializace narušena tím, že dítě nemá vztah s jednou konkrétní osobou, není mu 

umožněno vytvořit si pouto k matce a skrze toto pouto objevovat okolní svět. Stejně tak 

je tomu u dětí, které vyrůstají v nedobře fungující rodině, jejichž matky jsou 

emocionálně nepřístupné nebo děti zanedbávají apod. Děti nemají mateřskou figuru 

tolik potřebnou pro zprostředkovávání informací z okolního světa a jejich správnou 

interpretaci. Jejich celkový psychomotorický, ale i sociální vývoj proto probíhá 

pomaleji, než u dětí vyrůstajících v láskyplném prostředí s matkou. Na primární 

socializaci navazuje socializace sekundární, která probíhá ve škole, případně později 

socializace pracovní, kde se jedinec učí a osvojuje si pracovní role. Sekundární 

socializace je pro děti z DDŠ obzvláště důležitá. Jelikož má většina z nich neuspokojivý 

vztah k rodičům, je pro ně o to důležitější navázat vztah k vrstevníkům nebo 

vychovatelům. Skupina vrstevníků, do níž patří, se pro tyto děti stává zdrojem 

informací, vzorců chování, přebírají od ní životní hodnoty a některé poprvé pociťují, 

jaké to je být někým oceňován a přijímán. Přijetí do skupiny je tedy důležité, nepřijetí 

může způsobit další trauma a může se negativně projevit na navazování vztahů po celý 

zbytek života. Přijetí nevhodných vzorců chování a jednání v primární socializaci je 

nejčastějším důvodem rozvinutí poruchy chování u těchto dětí. Vychovatelé v DDŠ se 

v rámci sekundární socializace snaží tyto vzorce napravit a naučit děti fungovat ve 

společnosti přijatelnějším způsobem. Socializace jako taková probíhá po celý život a je 

determinovaná také masmédii a příslušností k různým skupinám (Nakonečný, 1999). 

Socializace vždy probíhá v sociálních skupinách, v interakci s druhými lidmi.   
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2.1 Sociální skupiny 

Sociální skupina je jedním ze sociálních útvarů, do kterých se lidé sdružují, není to ale 

sociální konstrukt, nýbrž soubor živých aktérů, kteří se vzájemně vnímají, interagují 

spolu a ovlivňují se, prožívají v nich svůj každodenní život. Sociální skupiny jsou vždy 

neformální, vztahy se odehrávají bezprostředně mezi aktéry, jsou osobní 

(neformalizované). Sociální skupina je tvořena jednotlivými prvky – sociálními 

pozicemi a v rámci své pozice každý hraje ve skupině určitou roli. Struktura sociální 

skupiny je dána systémem sociálních pozic. Sociální skupiny se rozdělují podle 

několika hledisek, například na spontánní a umělé (záměrné), trvalé a situační, 

dobrovolné či povinné, otevřené či uzavřené, primární nebo sekundární apod. (Novotná, 

2010).  

Já bych, vzhledem k mému výzkumu, ráda charakterizovala dvě hlediska, a to hledisko 

rozdělení skupin na malé a velké a pojem referenční skupiny. 

Podle velikosti (počtu členů) se skupiny rozdělují na malé a velké. V malé sociální 

skupině probíhají bezprostřední interakce mezi jedinci, které mají důvěrný charakter a 

většina členů skupiny je jejich aktéry. Ve velkých skupinách probíhají zprostředkované 

interakce nedůvěrného charakteru, mezi některými aktéry k interakcím vůbec 

nedochází. Spíše v psychologii se skupiny označují jako malé (2-6 členů), střední (7-15 

členů) a velké (16-35 členů), v sociologii se rozdělují jen na malé (3-19 členů) a velké 

(20-39 členů), (Novotná, 2010).  

Referenční neboli vztažná skupina je taková skupina, s níž se jedinec identifikuje tak, že 

se mu daná skupina stane zdrojem osobních hodnot a cílů, poskytuje normy chování, 

jedinec podle ní hodnotí sám sebe. Referenční skupiny mohou být (v ideálním případě) 

členské, ale mohou to být i ty skupiny, jejichž členem jedinec zatím není, avšak chtěl by 

být. Znaky referenční skupiny mají i skupiny vrstevníků nebo kolektiv (Kohoutek, 

2002).  

2.2 Sociální skupina DDŠ 

Vezmeme-li v potaz výše uvedená kritéria, můžeme charakterizovat skupinu 

analyzovanou v empirické části práce (všichni žáci v DDŠ) následovně. Jedná se o 

skupinu záměrnou, je tvořena dětmi, které sem byly na základě rozhodnutí přiřazeny. 

Co se týče doby trvání této skupiny, je to vždy velice variabilní. Nedá se přesně určit, že 

se jedná o skupinu dlouhodobou, jelikož sem děti neustále přichází a odchází. Někdy je 



19 

 

skupina víceméně nezměněná i několik let, ale někdy odejde většina dětí najednou a 

kolektiv DDŠ se obmění. Je to skupina povinná, děti jsou sem přiřazeny, nemohou si 

zvolit. V rámci kontinua otevřenost – zavřenost skupiny se DDŠ nachází, podle mě, 

někde uprostřed, ale spíše blíž hranici zavřená – přeci jen mají kontakt s okolím 

(kamarádi, rodina) jen jednou za 14 dní, telefon i internet mají jen omezený, atd. Co do 

velikosti, lze ji považovat za skupinu velkou – v době mého výzkumu tam bylo 26 (a 

29) dětí, celková kapacita je pro 40 dětí, navíc není splněno hledisko bezprostředních a 

důvěrných interakcí mezi všemi aktéry, naopak mezi některými žádné interakce 

neprobíhají. Pro většinu dětí je to skupina sekundární, minimálně jedna podmínka 

(nejčastěji asi participace na skupinové kontrole) nebývá splněna, i když jsou tam i děti, 

které napsaly, že je to pro ně „jako rodina“. Vzhledem k tomu, že pro většinu dětí se 

kolektiv dětí v DDŠ stane na nějakou dobu jedinou skupinou vrstevníků, s níž mohou 

být v kontaktu a do které mohou patřit, předpokládám, že je pro ně skupinou referenční. 

Otázkou je, zda je to pro ně i skupina členská, tedy, jestli jsou kolektivem přijímáni 

nebo ne, zda patří do skupiny.  

2.3 Sociální kompetence 

Pro přijetí do sociální skupiny je vždy nutné, aby jedinci ovládali určité klíčové sociální 

kompetence. A pro adolescenta, jenž se chce stát členem vrstevnické skupiny, ať už 

spolužáků nebo jiných vrstevníků je to obzvlášť důležité. Pro děti v dětském domově se 

školou je osvojení si těchto kompetencí o to důležitější, protože přijetí do skupiny 

vrstevníků, v rámci kolektivu DDŠ, je většinou jejich jediná šance na navázání 

přátelských vztahů.  

„Klíčové kompetence představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a 

hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti“ (RVPZV, 

2013, s. 10).  

Klíčové kompetence zahrnují celé spektrum kompetencí, které umožňují člověku chovat 

se přiměřeně situaci a v souladu sám se sebou (Belz, Siegrist, 2001). Jejich osvojení je 

důležité pro uplatnění jedince ve společnosti, a to nejen profesní, ale také společenské 

(Krejčová, 2011). Jednou z klíčových kompetencí je kompetence sociální.  

Sociální kompetence charakterizuje Gillernová (2012) jako „učením získané 

předpoklady pro adekvátní sociální interakce a komunikaci“ (Gillernová, 2012, s. 32). 

Podle Belze a Siegrista (2001) se sociální kompetencí rozumí schopnost týmové práce, 
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kooperativnost, schopnost čelit konfliktním situacím a komunikativnost, tedy všechny 

schopnosti a dovednosti, které umožňují kompetentní kontakt s lidmi (Belz, Siegrist, 

2001). Caldarella a Merrell (1997) vytvořili studii, ze které vyšlo 5 dimenzí, v nichž lze 

najít dílčí sociální kompetence, které by měly být u dětí a mládeže rozvíjeny. První 

dimenzí je dimenze vrstevnických vztahů. Tato dimenze je dominantní u dětí a 

mladistvých, kteří jsou pozitivně přijímáni vrstevníky, patří sem schopnost nabídnout 

pomoc, přizvat ostatní ke hře/interagovat s ostatními, umět pochválit ostatní, mít smysl 

pro humor atd. Další je dimenze seberegulace; jedinec dokáže regulovat své nálady, 

řídit se pravidly, dělat kompromisy a je schopen přijímat kritiku. Třetí dimenzí je 

dimenze akademická, studijní a patří sem schopnost nezávislé a produktivní práce, 

dokončování úkolů, postupování podle zadaných pravidel atd. Čtvrtá dimenze je 

dimenze souladu, kooperace; jedinec může být bez problému v kontaktu s druhými 

lidmi, protože dodržuje pravidla, vhodně využívá svůj volný čas, půjčuje svoje věci 

apod.  Poslední je dimenze asertivity, jedinec s vlastnostmi z této dimenze bývá 

považován za extroverta, sám se pouští s druhými do rozhovoru, rozdává i přijímá 

komplimenty, je vřelý, sebevědomý, má hodně přátel. 

Sociální kompetence ovlivňují mimo jiné také to, jak jedinec navazuje vztahy s druhými 

lidmi. Pro mou práci je hlavně důležité, jak jedinec navazuje vztahy s vrstevníky. 

Jelikož v empirické části pracuji s dětmi s poruchami chování, které mají nařízenou 

ústavní výchovu, bude jistě zajímavé sledovat, zda vlastnosti, které na druhých oceňují, 

jsou stejné či podobné sociálním kompetencím, které popisují autoři výše.  
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3 Vrstevnické vztahy 

„Skupina vrstevnická - skupina osob přibližně stejného věku, často též podobného 

sociálního zázemí“ (Hartl, Hartlová, 2000, s. 543).  

Definice (mezilidských) vztahů je složitá, většina autorů a badatelů, kteří se zabývají 

výzkumem interpersonálních vztahů, tento pojem ani nedefinuje. Jedna z nejznámějších 

definic je od Argyla a Hendersonové (1985), kteří definovali mezilidské vztahy jako 

„pravidelné společenské setkávání po určité časové období“ (Argyle and Henderson, 

1985 in Goodwin, 1999). Goodwin sám je definuje jako „interakce mezi dvěma a více 

jedinci probíhající v kontextu širších společenských a kulturních sil“ (Goodwin, 1999). 

Jako vrstevnické se označují vztahy mezi jedinci přibližně stejného věku, ať už jde o 

děti, dospívající či dospělé. Většinou se o nich mluví konkrétně jako o „spolužácích“ 

nebo „kamarádech“ apod. Ve své práci budu vycházet z definice, která vrstevnické 

vztahy definuje jako „interpersonální vztahy a interakce u dětí a mladistvých přibližně 

stejného věku. Mohou mít charakter párový (ať už mezi jedinci stejného nebo rozdílného 

pohlaví) nebo skupinový“ (Taxová, 1972, s. 8).  

Charakter vrstevnických vztahů se během života mění. Vrstevnické vztahy se začínají 

tvořit již v období předškolním (3-6 let), kdy je dítě sociálně dostatečně vyspělé a 

zvládá řeč na takové úrovni, aby mohlo navazovat vztahy s jinými dětmi. Začínají hrát 

hry, které vyžadují spolupráci, začíná se také objevovat preference a odmítání se strany 

druhých dětí. Ve škole se pak vztahy více diferencují a rozvíjí, jelikož děti tráví 

mnohem více času ve společnosti svých vrstevníků, jsou spolu konfrontováni téměř 

denně, musí spolupracovat na různých úkolech, mají podobné zájmy apod. Utváří se 

také formální a neformální vrstevnické skupiny mimo školu, začíná se projevovat 

vrstevnické hodnocení, které se později stává součástí hodnocení sebe samých.  

V období dospívání probíhá rozšiřování vrstevnických vztahů velice intenzivně a zatím 

co školáci bývají stále ještě sociálně zakotveni v rodině, v adolescenci probíhá odklon 

od rodiny a vrstevnické skupiny nabývají na významu (Taxová, 1972).  

3.1  Klasifikace vrstevnických vztahů v období adolescence 

Ale i v samotném období adolescence se povaha vrstevnických vztahů mění. Klasifikaci 

vrstevnických vztahů v období adolescence vytvořil D. Dunphy (1963): 
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 V období časné adolescence podle něj vznikají malé skupiny (party). Ty mají 

většinou 3 – 10 členů, typicky 6, jsou neformální a s vysokou kohezí. Jsou 

homogenní (chlapecké nebo dívčí), smíšené jen výjimečně, mají vůdčí osobnost 

s výrazně maskulinními (či femininními) rysy, které ostatní obdivují. Bydlí 

blízko u sebe, jde o každodenní přímou komunikaci a jsou více méně izolované.  

 V období střední adolescence se začínají tvořit větší skupiny s 15 – 30 členy 

(typicky 20). Jsou tvořeny chlapci i děvčaty, typickou aktivitou jsou večírky, 

začínají vznikat heterosexuální erotické vztahy, které jsou hodnoceny jako něco 

prestižního. 

 Ve třetí fázi dochází k proměně velkých skupin. Vznikají prvních partnerské 

heterosexuální vztahy, které existují současně s malými skupinami a tvoří 

jakousi únikovou cestu z těchto malých skupin. 

 Ve čtvrté fázi vznikají heterosexuální malé skupiny, jejichž základ tvoří 

partnerské dvojice. Tyto skupiny spolu komunikují a vytváří opět velké skupiny 

 V období pozdní adolescence dochází k rozpadu velkých skupin a malé skupiny 

přetrvávají na bázi hlubšího přátelství mezi páry (Dunphy, 1963 in Macek, 

2003). 

3.2 Navazování vztahů v adolescenci 

Langmeier a Krejčířová (2006) uvádí, že navazování a rozšiřování vrstevnických vztahů 

postupuje v 5 stupních, nemusí však nastupovat u všech ve stejné době ani stejném 

pořádku, mohou se vzájemně překrývat. 

1. Skupinová izosexuální fáze. Dochází k vytváření skupin z jedinců stejného 

pohlaví, opačné pohlaví bývá aktivně odmítáno. Ve skupinách je patrná 

diferenciace rolí a je vyžadována loajalita. 

2. Individuální izosexuální fáze. Vytváří se intimní párové přátelství, které nabízí 

užší emoční vztah, dovoluje vyměňovat si pocity, zkušenosti a vzájemně se 

svěřovat. Neexistuje tu hierarchie, každý má stejnou osobní cenu.  

3. Přechodná etapa. Začíná se projevovat zájem o druhé pohlaví, ale zprvu nejistý a 

bázlivý. Jedinci, kteří překročí tuto hranici, bývají vystavováni posměškům, 

v nichž se ale často odráží závist. Zájem bývá projevován na dálku, pokřikují na 

sebe a vtipkují, aby zakryli strach. 
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4. Heterosexuální fáze polygamní. Vytváří se skutečné vztahy chlapců a dívek, 

nestálé a proměnlivé, ale silně prožívané. Převládá zvědavost a ujištění se o 

vlastní přitažlivosti.  

5. Etapa zamilovanosti. Vztah k druhému jedinci se ustavuje a prohlubuje, dochází 

k porozumění a oddanosti založené na shodných nebo doplňujících se rysech 

osobnosti (Langmeier, Krejčířová, 2006).  

Vždy je ale důležité někam patřit, být členem skupiny přátel, party vrstevníků apod. 

Členství ve skupině zajišťuje sociální status a pocit vlastní hodnoty, naopak ti, co do 

žádné skupiny nepatří, to většinou pociťují jako sociální stigma. Také to poskytuje 

určité standardy chování v každodenních situacích, je to prostor pro osvojování si 

sociálních rolí, pro napodobování a pro zpětnou vazbu o vlastním chování. Důležité je 

to především tam, kde rodiče neplní svou funkci žádoucích modelů chování. Standardy 

chování jsou předávány také díky skupinové vrstevnické konformitě (Lloyd, 1985 in 

Macek, 2003). Výzkum Jelínka, Květoně, Vobořila, Blatného a Hrdličky (2006) 

zkoumal (mimo jiné) vliv rodinného prostředí na rozvoj sociální konformity. Bylo 

zjištěno, že neexistuje vztah mezi vzděláním rodičů, jejich zaměstnaností ani 

úplností/neúplností rodiny a vyšší mírou konformního chování. Naopak mezi vztahy s 

rodiči a konformitou adolescentů (výzkum byl prováděn na 14 letých) vztah nalezen 

byl. Jedinci s pozitivními vztahy (přiměřená míra rodičovského zájmu, dohled, vřelost, 

konzistence výchovy) prokazovali nižší míru konformního chování (Jelínek, Květoň, 

Vobořil, Blatný, Hrdlička, 2006). Konformita je nejvyšší v časné a střední adolescenci 

(Seifert, Hoffnung, 1991 in Macek, 2003). A často se týká vnějších znaků a chování 

(oblékání, účes), důležité jsou však také specifické role (mluvčí, bavič), (Macek, 2003). 

Náchylnost ke konformnímu chování dětí z DDŠ, jako důsledek neuspokojivého vztahů 

s rodiči, bývá také většinou důvodem jejich umístění do ústavní výchovy. Projevy 

poruch chování v tomto věku (různé delikty) bývají často skupinového charakteru.  

Blízké přátelské vztahy mají odlišnou povahu u dívek a u chlapců. U dívek je 

nejdůležitější komunikace, sdílení pocitů, důvěra, upřímnost a inteligence. U chlapců je 

přátelství více kolektivní, založené především na společných zájmech a aktivitách. Větší 

hodnotu má identifikace se skupinou, v osobních vztazích nejsou tak zaangažovaní jako 

dívky (význam pro ně začínají mít až ve střední a pozdní adolescenci). Cení se 

především výkon, sociální dovednosti, respekt a pevnost postojů (Sebald, 1981; Beck, 

1987 in Macek, 2003). Blízké přátelství mezi chlapci a dívkami v časné a střední 
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adolescenci nebývá, pokud se vyskytne, má specifickou funkci – například chlapci se 

dívkám svěřují spíše než jiným chlapcům (u dívek tomu tak není), (Coleman, Hendry, 

1999 in Macek 2003).  

Na základě výzkumu provedeného Petrem Weissem a Jaroslavem Zvěřinou ze 

Sexuologického ústavu 1. lékařské fakulty UK a VFN v Praze, který proběhl v letech 

1993, 1998, 2003 a 2008 vyplývá, že věk první schůzky, zamilovanosti a polibku se u 

mužů a žen podstatně neliší, všechny tyto aktivity probíhají typicky kolem 15. roku. 

První partnerské vztahy navazují muži i ženy kolem 18. roku věku. Z tohoto výzkumu 

také vyplývá, že většinu informací o sexualitě lidé získávají od svých kamarádů. 

(Weiss, Zvěřina, 2009).  

3.3 Vrstevnické vztahy v DDŠ 

Období adolescence jako takové je poměrně dlouhé, a stále se prodlužuje. Já jsem při 

svém výzkumu pracovala s jedinci v časné a střední adolescenci. Co se týče 

navazovaných vztahů, měli by si vytvářet spíše malé skupiny, pohlavně homogenní. I 

když ve střední adolescenci si již jedinci obvykle tvoří větší party (Dunphy 1963 in 

Macek, 2003), očekávám, že se stále budou držet modelu z rané adolescence. To proto, 

že se jedná o děti s poruchami chování (viz níže), které mají nařízenou ústavní výchovu 

(taktéž níže), tedy mají jen omezenou možnost setkávat se s jinými jedinci svého věku 

než s těmi, co jsou klienty stejného zařízení a tedy mají omezenou možnost navazování 

vrstevnických vztahů.  

Jedna z příčin projevující se poruchy chování a toho, jakým způsobem tyto děti navazují 

(nejen vrstevnické) vztahy, spočívá v psychické deprivaci v raném dětství. Langmeier a 

Matějček (2011) definují psychickou deprivaci jako „psychický stav vzniklý následkem 

takových životních situací, kdy subjektu není dána příležitost k ukojení některé jeho 

základní (vitální) psychické potřeby v dostačující míře a po dosti dlouhou dobu“ 

(Langmeier, Matějček, 2011, s. 26). Neuspokojení psychických potřeb je následek 

izolace od podnětového okolí, nejen věcného, ale také emocionálního a sociálního. 

K izolaci dochází v ústavních zařízeních, kde je dítě izolováno od péče a vztahů, 

kterých by se mu dostalo v rodině. Významná je také otázka vnitřní psychologické 

izolace, kdy dítě žije v rodině, ale „není na něj čas“ nebo jsou rodiče citově nedostupní. 

Kromě izolace to ale může být také následek separace, kdy dojde k přerušení již 

vytvořeného vztahu mezi dítětem a jeho sociálním prostředím, nejčastěji matkou 
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(„mateřská deprivace“), (Langmeier, Matějček, 2011). Mateřská deprivace může, jak 

píše M. D. Ainsworthová (1962), vzniknout za třech různých okolností. Zaprvé je to 

deprivace vzniklá, je-li dítě hospitalizováno nebo je v ústavní péči, kdy dítě nemá matku 

a tudíž se mu nedostává dostatečná mateřská péče ani interakce s mateřskou figurou. 

Zadruhé může jít o případ, kdy dítě sice žije se svou matkou, ale nedostává se mu od ní 

dostatečná péče a interakce. Za třetí může jít o deprivaci způsobenou neschopností 

dítěte interagovat s matkou (Ainsworth, 1962). 

Většina dětí v dětském domově se školou pochází z neúplné nebo nefunkční rodiny, 

výjimky nejsou ani děti, které prožily celý život nebo jeho velkou většinu v ústavních 

zařízeních. Z výzkumů vyplývá, že u dětí vychovávaných po delší dobu v ústavních 

zařízeních dochází k narušení tělesného, kognitivního i citového a sociálního vývoje 

(děti začínají chodit i mluvit později; nejsou schopné navázat hlubší vztahy, mohou být 

uzavřené do sebe nebo naopak až přehnaně společenské, ale jen s povrchními citovými 

vazbami). Rozlišuje se několik typů ústavních dětí (vychovávány v ústavu od narození 

nebo po dlouhou dobu). Co se týče DDŠ, zde se setkáváme především s dětmi sociálně 

hyperaktivními, které se rády předvádí, mají zájem o okolní svět, ale jen povrchní. 

Nemají zábrany v navazování kontaktů, ale tyto kontakty jsou zcela povrchní a nestálé. 

A také s dětmi, jejichž chování se označuje jako sociální provokace. Tyto děti jsou 

agresivní a žárlivé vůči jiným dětem, vymáhají si vychovatele jen pro sebe, agresivita se 

stupňuje, dokud nepřijdou do kontaktu se staršími a silnějšími dětmi, pak agresivita 

mizí a zůstává jen infantilismus, jsou považováni spíše za „zbabělce“. Také lze 

pozorovat typ dětí, které mají společné náhradní uspokojování afektivních a sociálních 

potřeb pomocí aktivit, které jsou bližší biologickým potřebám, jako je jídlo, masturbace 

a sexuální aktivity, upřednostňování manipulace s předměty před kontaktem s lidmi 

nebo záliba ve vlastní osobě, především ve fyzickém těle (Langmeier, Matějček, 2011).  

Co se týče deprivace v rodině, jedná se buď o příčiny vnější, kdy je v rodině nedostatek 

emocionálních podnětů, například v důsledku neúplnosti rodiny, sociálně kulturního 

stavu rodiny, který nedovoluje vhodnou vývojovou stimulaci nebo kvůli tomu, že rodiče 

nejsou velkou část dne doma. Anebo o příčiny vnitřní, kdy je deprivace způsobena 

psychologickou překážkou, rodiče jsou neúčastní, nemají k dítěti vztah, nevěnují mu 

pozornost a zachází s ním jen mechanicky. Následky vnějších příčin jsou povrchnější a 

je u nich snazší náprava než následků příčin vnitřních (Langmeier, Matějček, 2011).  
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Psychická deprivace v dětství je častá příčina poruch chování a delikvence dětí a 

mladistvých. Také se promítá do způsobu, jakým navazují interpersonální vztahy. Jak 

jsem již uvedla výše, tyto děti trpí neschopností navázat těsný kontakt, jejich afektivita 

je plochá. Vztahy, které navazují, jsou spíše povrchního rázu, neznají skupinovou 

solidaritu, často nedrží sliby. Rychle navazují přátelské vztahy, ale také jsou schopné 

tyto vazby snadno přetrhat (Langmeier, Matějček, 2011).  
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4 Poruchy chování 

4.1 Terminologie u nás a v zahraničí 

Mezi nejčastější mezinárodně užívané termíny patří například maladaptivní chování 

(maladjustment), porucha chování (behavior disorder), porucha ovládání chování 

(conduct disorder), emocionální narušení (emotionally disturbed), porucha emocí a 

chování (emotional and behavioral disorders), externalizační/internalizační problémy 

(externalizing/internalizing problems), děti v riziku poruch chování (At-Risk Youth). 

V 21. století se projevuje trend, zaměřovat se především na perspektivu a inkluzi 

jedince, proto se užívají „soft“ přístupy a termíny, jako například provokující žák nebo 

nápadné chování, což má sloužit předcházení nálepkování jedinců (Vojtová, 2009). 

Poruchy chování nemají jednotnou terminologii, ale ani klasifikaci. Především je rozdíl, 

zda se poruchy chování posuzují z medicínského hlediska nebo sociálního.  

4.2 Klasifikace poruch chování 

a) Medicínská klasifikace poruch chování podle WHO – MKN 10 

MKN 10 je desátá revize Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených 

zdravotních problémů, vytvořená Světovou zdravotnickou organizací (WHO), jejíž 

poslední aktualizace je platná od 1. 1. 2013.  

Poruchy chování a emocí se začátkem obvykle v dětství a v dospívání (F90–F98) je 

název podkapitoly MKN 10 věnovaný poruchám chování. Konkrétně jsou tu nemoci 

členěny do kategorií: Hyperkinetické poruchy; Poruchy chování; Smíšené poruchy 

chování a emocí; Emoční poruchy se začátkem specifickým pro dětství; Poruchy 

sociálních funkcí se začátkem v dětství a dospívání; Tiky; Jiné poruchy chování a emocí 

se začátkem obvykle v dětství a dospívání (WHO, 2013). 

b) Sociální klasifikace poruch chování 

Poruchy chování mají dopad na sociální vztahy jedince, podle míry konfliktu se 

sociálním prostředím se rozlišují 3 typy poruch chování: 

Disociální porucha. Nespolečenské, nepřiměřené chování, dá se ale zvládnout určitými 

pedagogickými postupy. Nejčastěji se projevuje v rodinné a školní výchově. Zahrnuje 

kázeňské přestupky proti školnímu řádu, neposlušnost, vzdorovitost, lhaní atd. Mohou 



28 

 

být příznakem jiného primárního postižení, například ADD, ADHD, neurózy apod. 

nebo doprovází určité vývojové období (časná adolescence, nástup do školy). Bývá 

přechodného charakteru, lze ji odstranit za pomoci poradenské nebo terapeutické péče, 

někdy vymizí sama na konci vývojového období.  

Asociální porucha. Chování, které porušuje společenské normy a morální normy dané 

společnosti, avšak nepřekračuje právní řád; projev nedostatečného nebo chybějícího 

sociálního cítění. Svým chováním jedinec škodí spíš sám sobě než společnosti. Mezi 

projevy patří alkoholismus a jiná závislost na návykových látkách, záškoláctví, útěky, 

toulky, demonstrativní sebepoškozování atd. Projevy jsou trvalé, frekvence je častá a 

mívá vzestupný charakter. Náprava vyžaduje odborný speciálně pedagogický přístup, 

především v podobě ústavní péče.  

Antisociální chování. Chování, které poškozuje společnost i jedince a ohrožuje nejvyšší 

hodnoty včetně lidského života, jedinec porušuje zákony společnosti. Mezi projevy 

antisociálního chování patří krádeže, vandalství, sexuální delikty, násilí a agresivita, 

zabití, terorismus, trestná činnost spojená s návykovými látkami atd. Náprava je v tomto 

případě obtížná v důsledku fixace poruch a pravděpodobnosti recidivy, probíhá pouze 

prostřednictvím ústavní péče (školská zařízení a věznice), (Procházková in Pipeková, 

1998). 

c) Klasifikace poruch chování podle přítomnosti agrese 

Vágnerová (1999) rozděluje poruchy chování v dětském věku na neagresivní 

porušování sociálních norem (lhaní, útěky, toulání) a agresivní poruchy chování (šikana, 

vandalismus, loupežná přepadení), (Vágnerová, 1999).  

4.3 Práce s jedinci s poruchami chování 

Poruchy chování a emocí ovlivňují kvalitu života jedince ve spoustě oblastí. Je ovlivněn 

vývoj charakteru (hodnoty, normy, motivace), který má vliv na průběh socializace a 

edukace. Poruchy chování omezují vzdělávací schopnosti, komunikaci a interakci se 

sociálním okolím a ohrožují budoucí společenské a pracovní uplatnění jedinců. Při práci 

s dětmi s poruchami chování je třeba rozvíjet jejich kompetence a potenciality. Je nutné 

snažit se zabránit tomu, aby poruchy chování bránily rozvoji nadání těchto dětí nebo 

jejich vzdělávání. Tyto snahy by se měly objevovat ve všech třech fázích edukačního 

procesu – prevence, intervence, rehabilitace.  (Vojtová, 2009).  
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Speciálně pedagogický etopedický proces probíhá v různých prostředích, ale ve všech 

těchto prostředích je cílem etopedického působení zlepšení životní situace jedince 

v jeho sociálních vazbách a perspektivě. Probíhá v běžné škole, ve škole pro žáky se 

speciálními vzdělávacími potřebami, ve školských poradenských zařízeních a 

v zařízeních preventivně výchovné péče, v neformálních přirozených sociálních 

prostředích dítěte, ve školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy, 

případně ve věznicích pro výkon vazby a pro výkon trestu odnětí svobody. (Vojtová, 

2009).  

Já jsem při svém výzkumu, který představuji v empirické části práce, pracovala s dětmi 

z dětského domova se školou, které mají nařízenou ústavní výchovu. Přesto, že mi byl 

umožněn přístup ke konkrétním diagnózám, nebudu je zde detailně rozebírat, jelikož to 

v rámci bakalářské práce nepovažuji za důležité. Informace jsem využila jen pro moji 

lepší orientaci v situaci dětí a pro náhled na celkovou charakteristiku dětí z DDŠ.  

Vzhledem k mému výzkumu, který jsem prováděla v dětském domově se školou, se 

budu dále zabývat pouze ústavní výchovou probíhající ve školských zařízeních pro 

výkon ústavní a ochranné výchovy.  
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5 Ústavní výchova  

Ústavní výchova probíhá ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo 

ochranné výchovy a ve školských zařízeních pro preventivně výchovnou péči. Těmito 

zařízeními konkrétně jsou: diagnostický ústav, dětský domov, dětský domov se školou, 

výchovný ústav a střediska výchovné péče. Účelem těchto zařízení je zajišťovat 

nezletilým osobám od 3 do 18 (19) let náhradní výchovnou péči v zájmu jejich 

zdravého vývoje, řádné výchovy a vzdělávání a to na základě rozhodnutí soudu o 

ústavní výchově nebo ochranné výchově nebo o předběžném opatření. Zařízení 

poskytují péči dětem s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou 

výchovou, kterou by jinak poskytovali osoby odpovědné za výchovu. Dětem je v těchto 

zařízeních poskytováno: stravování, ubytování a ošacení, učební potřeby a pomůcky, 

náhrada nezbytně nutných nákladů na vzdělávání, úhrada nákladů na zdravotní služby, 

léčiva a prostředky, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění (pokud nebyly 

vyžádány zákonnými zástupci dítěte), kapesné a věcná pomoc při odchodu ze zařízení a 

úhrada nákladů na dopravu do sídla školy (pro děti s poruchami chování, které nemohou 

chodit do jiné školy, zřídí zařízení školu jako součást zařízení), (zákon č. 109/2002 Sb. 

ve znění zákona 303/2013 Sb.).  

Základní organizační jednotkou v diagnostickém ústavu a ve výchovném ústavu je 

výchovná skupina; v dětském domově a dětském domově se školou je to rodinná 

skupina. Ve výchovných skupinách může být v diagnostickém ústavu 4-8 dětí, ve 

výchovném ústavu 5-8 dětí. Ve výchovném ústavu lze zřídit maximálně 6 výchovných 

skupin v jedné budově, v diagnostickém ústavu může být zřízeny nejméně 3 výchovné 

skupiny. V dětském domově může být v jedné rodinné skupině 6-8 dětí a v dětském 

domově se školou 5-8 dětí. V dětském domově i dětském domově se školou může být 

zřízeno nejméně 2 a nejvíce 6 rodinných skupin (zákon č. 109/2002 Sb. ve znění zákona 

303/2013 Sb.).  

Děti se soudem nařízenou ústavní výchovou jsou soudem umístěny do zařízení pro 

ústavní výchovu (dětský domov, dětský domov se školou nebo výchovný ústav). Děti 

s uloženou ochranou výchovou jsou umístěny do diagnostického ústavu a na základě 

komplexního vyšetření, zdravotního stavu dětí a volné kapacity jednotlivých zařízení je 

diagnostický ústav umisťuje do dětských domovů se školou nebo výchovných ústavů 

(zákon č. 109/2002 Sb. ve znění zákona 303/2013 Sb.).  
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5.1 Dětský domov se školou 

Dětský domov se školou zajišťuje péči o děti s nařízenou ústavní výchovou, které mají 

závažné poruchy chování nebo které pro svou přechodnou i trvalou duševní poruchu 

vyžadují výchovně léčebnou péči, o děti s uloženou ochranou výchovou a o nezletilé 

matky, které mají nařízenou ústavní výchovu nebo uloženou ochrannou výchovu a 

jejich děti. Dětské domovy se školou lze zřizovat samostatně pro děti s nařízenou 

ústavní výchovou a uloženou ochranou nebo se v nich zřizují oddělené skupiny. Bývají 

sem umisťovány děti zpravidla od 6 let do ukončení školní docházky; pokud v průběhu 

školní docházky pominou důvody pro umístění dítěte do školy při dětském domově, 

může, na základě žádosti ředitele dětského domova se školou, dítě docházet do školy 

mimo zařízení. Pokud po ukončení školní docházky pokračují závažné poruchy chování 

a dítě se nemůže vzdělávat na střední škole mimo zařízení nebo neuzavře 

pracovněprávní vztah, je přeřazeno do výchovného ústavu (zákon č. 109/2002 Sb. ve 

znění zákona 303/2013 Sb.).  

5.2 Sociální vazby dětí z dětského domova se školou 

Děti umístěné do dětského domova se školou nemají příliš možností k navázání 

kontaktů s lidmi mimo ústav. Bližší vztahy mohou rozvíjet víceméně jen s dalšími 

jedinci uvnitř zařízení. Samozřejmě také mohou udržovat vztahy s rodiči a kamarády 

z domova, pokud se ovšem mají kam vracet. Tyto děti tedy udržují vztahy s rodiči 

(pokud je mají) nebo jinými zákonnými zástupci, s vrstevníky, případně s vychovateli a 

dalším personálem ústavu.  

Přesto, že se v adolescenci postupně snižuje závislost jedince na rodičích, nejen fyzická, 

ale také emocionální, která je podporována zvýšeným zájmem o kontakt s vrstevníky, 

většina jedinců si stále uchovává pozitivní vztahy k rodičům. Jenže děti s nařízenou 

ústavní výchovou mají většinou rodinu nefunkční nebo ji nemají vůbec. Špatný vliv 

rodiny je taky jedním z důvodů, proč se u těchto dětí vyvinula porucha chování a 

musely být umístěny do dětského domova se školou nebo výchovného ústavu. Ze 

zkušenosti a rozhovorů s dětmi a ředitelkou Dětského domova se školou Měcholupy 

vím, že většina dětí nemá s rodiči uspokojující vztahy. Rodiče o ně nejeví zájem, často 

jsou ve vězení nebo prostě děti opustili. Děti pak žijí s prarodiči, u pěstounů, střídají 

různá zařízení apod. Vřelé vztahy a sociální oporu u rodičů většinou hledat nemohou, 

přesto dětem rodiče chybí.  
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Vztahy s vychovateli a personálem mohou být přátelské, ale vždy jsou součástí pravidla 

zařízení, takže se jedná o nerovný vztah. Navíc vychovatelé mají na starost více dětí 

najednou, vztahy proto nejsou tak exkluzivní, jak by děti potřebovaly.  

Vztahy s vrstevníky jsou pro děti s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou 

ochrannou výchovou obzvlášť důležité, i přesto, že mají většinou problémy 

s navazováním hlubších vztahů, jejich afektivita je povrchní a vztahy jsou nestálé. 

Mohou to být vztahy s dětmi přímo v rámci zařízení nebo doma, ale ne všechny děti 

domů jezdí. Také mohou udržovat vztahy na sociálních sítích apod., ale i vstup na 

internet je omezený, většinou na hodinu denně. Proto je důležité, aby si našly přátele 

v rámci zařízení a staly se členy kolektivu. Členství ve skupině jim dodává nejen pocit 

sebevědomí a atraktivity, ale také mají možnost osvojit si vzorce chování v určitých 

situacích a získat emocionální podporu a pocit blízkosti. Naopak, nepřijetí do kolektivu 

může působit traumaticky a mít vliv na navazování přátelských a intimních vztahů po 

celý život.  

5.3 Dětský domov se školou Měcholupy 

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Měcholupy je státní školské 

zařízení řízené přímo Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR s historií 

trvající více než 40 let. 

Děti jsou zde umisťovány prostřednictvím soudu na základě soudem nařízené ústavní 

výchovy anebo prostřednictvím Dětského diagnostického ústavu v Plzni na základě 

soudem uložené ochranné výchovy. DDŠ zajišťuje vzdělávání dětem s poruchami 

chování v základní škole podle Školního vzdělávacího programu Měcholupy 2, a to do 

ukončení povinné školní docházky, podle zákona 109/2002 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů (Prezentace DDŠ online, [cit. 2014-02-27]).  

Kapacita DDŠ Měcholupy je pro 40 dětí, zařízení je koedukované.  Školu tvoří 4 třídy 

s malotřídním uspořádáním, žáci jsou vzděláváni podle svých individuálních potřeb a 

schopností. Školní vzdělávací program ZŠ Měcholupy 2 je vytvořen podle Rámcového 

vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV), ale současně i dle přílohy 

upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením (LMP). V jedné třídě se tak 

mohou objevit žáci vzdělávající se podle RVP ZV i podle přílohy pro LMP. V budově 

internátu je 5 rodinných skupin, přičemž každá skupina je maximálně pro 8 dětí. 
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Skupiny jsou rozděleny podle pohlaví, dívky obývají horní patro, chlapci spodní 

(Prezentace DDŠ online, [cit. 2014-02-27]). 

Děti jsou pod neustálým dozorem, ve škole je to dozor učitele, na internátě vychovatele; 

v noci mají dozor asistenti pedagoga. Vybavení internátu (kuchyňka, dílny, venkovní 

posezení, bazén) a život v rodinné skupině se snaží alespoň trochu dětem nahradit život 

v rodině, jelikož většina dětí rodinu nemá nebo je nefunkční. Děti mají spoustu 

možností mimoškolních aktivit, ať už v rámci zařízení, nebo jezdí do Klatov, kde 

navštěvují kroužky pro děti a mládež, především výtvarné a sportovní, jezdí do 

plaveckého bazénu apod. Kromě společných aktivit jsou možné i volné vycházky, na 

které mají ze zákona nárok. Ty jsou zároveň také jednou z forem motivace, slouží jako 

odměna za dobré chování. Děti jsou hodnoceny denně svým skupinovým vychovatelem, 

jednou týdně probíhá hromadně týdenní hodnocení, kdy děti sami před ostatními 

řeknou, co se jim za ten týden povedlo nebo naopak, co se jim nepovedlo (Prezentace 

DDŠ online, [cit. 2014-02-27]).  

Děti zde mají naplánovanou většinu dne. Ráno je budíček v 6:45, jdou na snídani a po té 

jim v 8:00 začíná škola. Ve škole se vyučuje dle platného rozvrhu na daný školní rok, 

zpravidla do 13:30. Odpoledne mají naplánovaný program. Buď jezdí do Klatov 

(nejbližší město), kde mají zájmové kroužky nebo tráví odpoledne v areálu ústavu, kde 

jsou začleněny do mimoškolních výchovně vzdělávacích činností. Mohou mít také 

osobní volno a samostatné vycházky. Mobilní telefon u sebe mohou mít jen odpoledne, 

přístup na internet je limitovaný na přibližně hodinu denně. Po večeři následuje 

hodnocení dne a večerní hlášení, hodina volna a večerka. O víkendech a prázdninách je 

program dne podobný, jen budíček je v 8:30 a místo školy je nějaký jiný program. Také 

v těchto dnech probíhá důkladný úklid všech místností skupiny (Bittnerová, 2013).  

Děti se často účastní různých soutěží, hlavně sportovních, v kterých se zpravidla 

umisťují na výherních příčkách, divadelních, pěveckých i tanečních vystoupení, trhů 

k různým příležitostem, například vánočních, velikonočních apod., na které ve škole 

vyrábí výrobky a pak je tam prodávají. Kromě zájmových aktivit se také podílí na 

drobných úpravách areálu ústavu. V létě mohou využívat bazén, který se nachází přímo 

v areálu. Děti, které nemají rodinu, nebo o ně rodina nemá zájem, tu mohou zůstat i o 

letních prázdninách. Vždy je pro ně naplánovaný program – tábor, výlety na kole apod.  
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Empirická část  

6 Metodologie  

Cílem mého výzkumu bylo zpracovat sondu do vrstevnických vztahů dětí z Dětského 

domova se školou Měcholupy. Tyto děti mají omezenou možnost navazování vztahů a 

to nejen s vrstevníky, řada z nich nemá rodinu nebo je jejich rodina nefunkční. Vztahy a 

přátelství, která si zde vytvoří, tak pro ně mohou mít nezastupitelný význam v jejich 

emocionálním a sociálním vývoji. Zajímala mě povaha vztahů v rámci celého kolektivu, 

jakou podobu mají vztahy mezi dětmi navzájem a jaké je zde školní klima. Ale také vliv 

určitých skupin, například, zda přátelské vztahy vznikají více v rámci pohlavně 

homogenních skupin nebo ne a proč, zda má na vznik přátelských vztahů vliv fakt, že 

spolu děti chodí do jedné třídy nebo spolu bydlí na skupině, zda již navazují romantické 

vztahy apod.  

Cílem výzkumu nebylo zmapování všech vztahů, do kterých tyto děti vstupují a které 

navazují, proto jsem se nesnažila zkoumat vztahy s rodiči ani s kamarády doma nebo na 

internetu (případně jinde). Cílem výzkumu a mé bakalářské práce nebyla ani snaha 

zjistit, jak děti s poruchami chování navazují vrstevnické vztahy všeobecně, cílem bylo 

zjistit povahu vztahů pouze uvnitř tohoto určitého dětského domova se školou. 

6.1 Výzkumné otázky 

Základní výzkumné otázky vyplývají z povahy mého výzkumu, který se snaží zmapovat 

vrstevnické vztahy uvnitř kolektivu DDŠ Měcholupy.  

Základní výzkumné otázky zní:  

Jaká je povaha vztahů mezi dětmi v Dětském domově se školou Měcholupy? 

Jaké je celkové klima a atmosféra v kolektivu?  

Jelikož jsou děti z mého výzkumného souboru v období časné a střední adolescence, 

zajímalo mě, zda si vytváří přátelské vztahy spíše pohlavně homogenní nebo 

heterogenní. Na základě literatury uvedené v teoretické části (Dunphy 1963 in Macek, 

2003; Langmeier, Krejčířová, 2006) by si děti v časné adolescenci měly vytvářet 

pohlavně homogenní (izosexuální) vztahy, ve střední už více pohlavně heterogenní a 

navíc v širším okruhu přátel. Jelikož ale děti v DDŠ mají omezený kontakt s jinými 
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vrstevníky a musí si vytvářet vztahy více méně jen mezi sebou, zajímalo mě, zda jsou 

tyto vztahy pohlavně homogenní nebo heterogenní.  

Dále bych chtěla zjistit, jestli má na vztahy vliv fyzická blízkost ve smyslu toho, že 

spolu děti bydlí v rodinné skupině nebo chodí do třídy. Jelikož jsou spolu každý den, 

víceméně neustále, napadlo mě, zda si vytváří vztahy spíše v rámci své skupiny nebo 

třídy anebo jestli naopak kamarádí s někým, s kým nejsou až v tak častém kontaktu.  

Dílčí výzkumné otázky:  

 Jaký vliv má na přátelské vztahy pohlaví? Vznikají spíše pohlavně homogenní 

nebo heterogenní přátelské vztahy? 

 Jaký vliv má na vytváření přátelských vztahů fakt, že spolu děti chodí do jedné 

třídy ve škole?   

 Jaký vliv má na přátelské vztahy fakt, že spolu děti bydlí v jedné rodinné 

skupině?  

6.2 Výzkumný soubor 

Můj výzkumný soubor tvořily všechny děti z Dětského domova se školou 

v Měcholupech, které byly přítomny ke dni 7. 11. 2013 a 21. 2. 2014. V únoru bylo ve 

škole o 3 děti více.   

Nejprve jsem kontaktovala paní ředitelku DDŠ Měcholupy s tím, že bych u nich chtěla 

provést svůj výzkum. Vysvětlila jsem jí, jak můj výzkum bude vypadat a co se snažím 

zjistit. Chtěla po mě nejprve poslat sociometrický dotazník, aby si ho přečetla a věděla, 

co budu s dětmi dělat (a jestli to zvládnou). Nakonec jsme se dohodly a zvolily jsme 

datum, kdy přijdu. Domluvily jsme se na den, kdy děti vyráběly výrobky na jarmark, 

takže nezameškaly žádnou vyučovací hodinu. Děti jsem oslovila až přímo ve škole, kdy 

jsem jim vše vysvětlila a poprosila je o spolupráci. Vysvětlila jsem jim, že je to 

dobrovolné, ale že by mi tím opravdu pomohli. 

Před zadáním mého dotazníku to vypadalo stejně. Domluvila jsem se s paní ředitelkou 

na datu, kdy přijdu a předem jsem jí poslala dotazník, aby věděla, co budu s dětmi dělat. 

Ona to opět domluvila s vyučujícími. Děti už si mě pamatovaly, takže spolupráce byla 

snazší. Ve třídě jsem postupovala víceméně stejně jako u sociometrie.  
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Sociometrického výzkumu se účastnilo 25 dětí, z toho 15 dívek a 10 chlapců (plus jeden 

chlapec byl nepřítomen, jelikož byl zrovna na zkušebním pobytu doma), účast tak byla 

96 %. Můj dotazník vyplňovalo 29 dětí (14 dívek a 15 chlapců), přítomni byli všichni. 

Věkové rozmezí je od 13 do 16 let. 

Děti jsou v rámci tohoto zařízení rozděleny do 5 rodinných skupin, přičemž v době, kdy 

jsem zadávala sociometrický dotazník, byly 3 skupiny dívčí a 2 chlapecké. Dívek 

bydlelo na jedné skupině vždy 5, chlapců bydlelo na jedné skupině 5 a na druhé 6 

(započítán i ten na zkušebním pobytu). Při zadávání mého dotazníku v únoru byly děti 

také rozděleny do 5 skupin, opět byly 3 dívčí a 2 chlapecké. Dívek bydlelo na jedné 

skupině vždy 5, chlapců 7.  

V jedné rodinné skupině pro dívky je umístěn i chlapec s transsexuálními projevy. Na 

základě diagnostického vyšetření a po dohodě s psychologem a sexuologem bylo 

doporučeno, aby nadále bydlel v rodinné skupině s dívkami.  

Ve škole jsou 4 třídy, číslované římskými číslicemi I-IV. Při sociometrii do nich byli 

žáci rozděleni následovně:  

Tabulka 1 Rozdělení žáků do školních tříd 

TŘÍDA ROČNÍK POČET DĚTÍ 
POČET 

DÍVEK 

POČET 

CHLAPCŮ 

I. třída 8. ročník ZŠ 6 2 4 

II. třída 
7., 8., 9., ročník 

ZŠ speciální 
6 5 1 

III. třída 9. ročník ZŠ 6 4 3 (jeden na ZP) 

IV. třída 6., 7. ročník ZŠ 7 4 3 

Celkem  25 15 10 (11) 

 

6.3 Sběr dat 

Dětský domov se školou Měcholupy jsem si vybrala, protože je to jediný koedukovaný 

dětský domov se školou v plzeňském kraji, odkud já také pocházím. Nejprve jsem se 

domluvila s ředitelkou ústavu, zda je možné výzkum u nich provést a jak to bude 

vypadat. Poté jsem se domluvila v Pedagogicko-psychologické poradně na Praze 8, kde 

mi půjčili sociometrický dotazník B-3U a pak mi tam také umožnili přístup 

k počítačovému programu, který mi dotazník vyhodnotil.  
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6.3.1 Etické zásady 

Ve své práci respektuji zásadu anonymity respondentů i získání poučeného souhlasu 

s účastí na výzkumu. Dětem bylo srozumitelně a přiměřeně jejich věku i intelektu 

vysvětleno, jaký je cíl výzkumu, že v mé práci budou vystupovat zcela anonymně, že 

k jimi vyplněným dotazníkům nebude mít přístup nikdo jiný než já a že jejich odpovědi 

nebudou použity nikde jinde než v mé bakalářské práci. Anonymita je zajištěna tím, že 

počítačový program, který sociometrický dotazník vyhodnocoval, ke každému jménu 

přiřadil číslo. Jelikož by pro specifika mého výzkumného souboru nebylo možné získat 

informované souhlasy zákonných zástupců dětí, získala jsem písemný souhlas 

s provedením svého výzkumu v tomto zařízení od ředitelky DDŠ.  

6.4  Metody sběru dat 

Pro svůj výzkum jsem se nejprve rozhodla použít metodu sociometrického dotazníku. 

Sociometrie se používá na zjišťování vzájemných vztahů mezi lidmi v určitém 

kolektivu. Jelikož můj výzkum se týká výzkumu vztahů v kolektivu adolescentů, zdálo 

se mi to jako nejvhodnější metoda. Konkrétně dotazník B-3U jsem zvolila proto, že jeho 

vyplnění není složité a zvládly ho i děti ze speciální školy. Nejprve jsem měla v úmyslu 

zadat dotazník SORAD, ale po dohodě s etopedem jsem od něj raději upustila a zvolila 

B-3.  

Na základě výsledků ze sociometrie jsem vytvořila dotazník, který měl za úkol doplnit 

informace zjištěné sociometrií, případně je potvrdit (nebo vyvrátit). A také kladl nové 

otázky, které se týkají vrstevnických vztahů uvnitř kolektivu dětí z DDŠ  Měcholupy a 

na které se sociometrie neptala.  

6.4.1 Sociometrický dotazník B-3 

Sociometrie je nauka o zkoumání sociálních vztahů a postojů a o vnitřní struktuře a 

dynamice sociálních skupin (Kohoutek, 2006). Dotazník B-3  je sociometrický 

dotazník, což je jeden z možných postupů sociometrické metody. Používá se pro 

rychlou orientaci ve třídním kolektivu, pro zjištění vztahů mezi dětmi, jejich 

sebevnímání, pro zmapování a pochopení sociálních interakcí skupiny, případně pro 

vytipování ohrožených jedinců. Je použitelný pro děti od 4. třídy po maturanty a také 

pro vyšší třídy speciálních škol. Lze jej však využít také v jiných skupinách dětí a 

mladistvých, jako jsou zájmové skupiny, výchovné skupiny v dětských domovech, ve 

výchovných ústavech apod. (Braun, 1998).  
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Dotazník B-3 vyvinul školní psycholog Richard Braun. Inspiroval se dotazníky 

používanými do té doby – standardizovaný dotazník SORAD, klasický sociogram a 

Australský dotazník MCI (Fraser, Fisher), který má ale věkové omezení do 7. třídy a 

není tedy vhodný pro 2. stupeň. Existovaly předstupně testu B-3 a to varianty B-1 a B-2 

zkoušené v letech 1993-1995. Konečná podoba testu, verze B-3, vznikla v roce 1997. 

Konstrukce testu 

Dotazník se skládá se 6 otázek. První dvě kopírují klasickou sociometrickou metodu – 

atraktivita/neatraktivita. Žáci mají za úkol napsat 3 spolužáky, které by si vybrali za 

přátele a 3 další, které by si za přátele nevybrali. Třetí otázka mapuje sebeprožívání 

v kolektivu – úkolem je zakroužkovat možnost, která nejlépe vystihuje jejich postavení 

v kolektivu z hlediska informovanosti a zapojování do společných aktivit. Čtvrtá pak 

kvalitu kolektivu - odpovědět ANO/NE na otázky, zda je ve třídě někdo nešťastný, 

pokud ano, tak kdo a proč a jestli je tam někdo, komu bývá ubližováno (pokud ano tak 

kdo a proč). Pátá otázka je zaměřena na subjektivní pocity žáka v kolektivu – hodnocení 

atmosféry na škále 1-7. Šestá zaznamenává hodnocení spolužáků - přiřazování jmen 

žáků k daným kladným a záporným vlastnostem (Braun, 1998).  

Validita techniky je vysoká díky kombinaci různých technik – škálování, uzavřené 

otázky, projekce, sociometrie. Je však nutné, aby bylo přítomno alespoň 80 % dětí.  

Dotazník B-3U 

Pro svoji bakalářskou práci jsem využila dotazník B-3U (upravený), který jsem si 

vypůjčila a posléze i vyhodnotila v KPPP na Praze 8. Dotazník B-3U je stejný jako 

dotazník B-3, jen obsahuje další dvě otázky zjišťující případné patologické chování, 

konkrétně výskyt fyzického a psychického násilí – úkolem žáků je u obou těchto otázek 

zakroužkovat jak často se daný druh násilí vyskytuje (možnosti od nikdy až po stále-

každý den). Dotazník viz příloha č. 1. 

Administrace testu 

Administrace testu trvá cca 20 minut, vyhodnocení pak cca 45 minut na jednu třídu. 

Kvůli odlišným formám zpracování jednotlivých úkolů je důležité, aby se žáci 

s dotazníkem dobře seznámili, je dobré projít s dětmi celý test a vysvětlit každý úkol, 
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aby nedošlo k dezinterpretaci či nepochopení otázky. Navíc je důležité, aby bylo 

přítomno minimálně 80 % dětí, jinak test ztrácí na validitě (Braun, 1998).  

Analýza testu se pak vytvoří pomocí počítačového programu. 

Analýza dotazníku 

Kvalitativní analýza dotazníku obsahuje: 

 Seznam žáků (každému je přiděleno číslo) a vyznačení chybějících, 

 Kladné pocity (srovnání podle součtu bodů z otázky 5), 

 Sebevnímání (přepis otázky 3), 

 Vlastnosti (z otázky 6, obě části, čárková metoda), 

 Atraktivita-neatraktivita podle voleb (součet kladných a záporných voleb, 

ukazatel toho, jak časti je daný jedinec zmiňován), 

 Hierarchie třídy (od kladných bodů se odečtou záporné body, děti se seřadí nad i 

pod nulu), 

 Sociogram – grafy (jsou znázorněny zvlášť kladné a zvlášť záporné volby) 

Kvantitativní analýza dotazníku obsahuje: 

 Procento zúčastněných (je nutné, aby to bylo více než 80 %), 

 Kladné pocity (součet bodů z otázky 5, škála od 5 – 35, čím menší, tím lépe), 

 Kvalita kolektivu (součet bodů z otázky 4, škála od 0 – 5, v prvních dvou 

otázkách bod za ne, v dalších třech za ano), 

 Žáci v kladné polovině třídy (hierarchie třídy), 

 Počet vzájemných voleb (ze sociogramů), 

 Počet voleb celkem  

6.4.2 Dotazník 

Dotazník jsem zkonstruovala sama. Cílem dotazníku bylo doplnit informace získané ze 

sociometrického dotazníku B-3U, potvrdit je nebo je případně vyvrátit. Navíc jsem se 

v něm ptala na další věci, které jsem sociometrií nezjistila, ale které mi pomohly více 

proniknout a porozumět problematice vztahů mezi dětmi v rámci DDŠ Měcholupy.  

Dotazník (viz příloha č. 2) se skládá z 16 otázek, uzavřených i otevřených. Uzavřených 

otázek je 7, otevřených 8; jedna otázka je složená z otevřené i uzavřené části. 
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V uzavřených otázkách se ptám, zda má jedinec kamarády ve své skupině, třídě, mezi 

opačným pohlavím, nebo zda má naopak mezi opačným pohlavím někoho, s kým se 

nekamarádí, jestli už s někým chodil a jestli si umí představit (jestli by chtěl) chodit 

s někým z DDŠ. Poslední otázka je typu „Zakroužkuj vše, co na tebe platí“ a je 

hodnotící, ve smyslu, že hodnotí kolektiv, to jak se jedinec cítí v DDŠ, jak vnímá 

kamarády apod. V otevřených otázkách se snažím zjistit převážně vlastnosti nebo 

charakteristiky, ať už jejich přátel a kamarádů nebo naopak dětí, se kterými se 

nekamarádí, které nemají rády. Případně na důvod (u otázky, zda by s někým z DDŠ 

chtěli chodit nebo ne). Poslední otázka není vlastně ani otázkou, je to prostor na 

vyjádření se k tomu, co jim v DDŠ chybí, co by chtěli změnit nebo co se jim tu naopak 

líbí.  

6.5 Administrace dotazníku ve třídách 

6.5.1 Dotazník B-3U  

Do třídy jsem byla uvedena paní ředitelkou, která mě však jen představila a odešla a já 

zůstala s dětmi sama. Nejprve jsem se znovu představila, vysvětlila jim důvod, proč tam 

jsem, co od nich potřebuji a zeptala jsem se, jestli souhlasí. Také bylo žákům 

vysvětleno, že je to anonymní a že to nebude číst nikdo jiný než já. Zároveň byli 

požádáni, aby dotazník vyplňovali podle pravdy a každý sám za sebe.  

Rozdala jsem jim všem dotazník a požádala je, aby schovali propisky. Jelikož bylo 

nutné, aby všichni rozuměli všem otázkám v dotazníku, byli žáci jeden po druhém 

vyvoláváni, každý přečetl jednu otázku a řekl, co si myslí, že to znamená. Ostatní do 

toho mohli vstupovat a říkat, co si myslí oni, že to znamená. Já jsem je opravila nebo 

jim odpověď potvrdila (samozřejmě teoreticky, nesměli říkat žádná konkrétní jména 

nahlas). Až na třídu, kde jsou integrováni i žáci s lehkým mentálním postižením, s tím 

nebyl nikde problém. Poté, co byl probrán celý dotazník, měly děti čas do konce 

hodiny, aby ho vyplnily s tím, že se samozřejmě mohou kdykoliv na cokoliv zeptat. 

Takto jsem postupovala ve třech třídách. Ve třídě s žáky s LMP byla situace trochu 

komplikovanější, jelikož většina z nich nedokáže udržet pozornost a ani nedokáží udržet 

v paměti informace o všech otázkách najednou. Jako nejlepší řešení se zdálo vyplňovat 

dotazník se všemi najednou, otázku po otázce. Tedy vždy někdo přečetl otázku, 

společně jsme se dobrali k tomu, co znamená a jak na ni odpovědět (opět teoreticky) a 

pak měli čas na to ji vyplnit. Poté jsme postoupili k další otázce.   
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6.5.2 Dotazník 

Dříve, než jsem dotazník zadala dětem v DDŠ, provedla jsem primární pilotní šetření. 

Zadala jsem připravený dotazník respondentce ve věku 13 let. Na základě vyhodnocení 

dotazníku i průběhu administrace jsem se ujistila, že otázky jsou vhodně zvolené pro 

danou věkovou skupinu. 

Ve třídách jsem postupovala obdobně jako u sociometrie. I v tomto případě jsem se 

nejprve ubezpečila, že žáci otázkám i principům odpovědí rozumí. Když byli seznámeni 

s celým dotazníkem, dostali po zbytek hodiny čas, aby ho vyplnili. Ve třídě s žáky LMP 

bylo třeba postupovat stejně jako při sociometrii.  
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7 Prezentace dat 

7.1 Zpracování sociometrického dotazníku B-3U 

Dotazník jsem zpracovala v KPPP na Praze 8, jelikož mi tam byl umožněn přístup do 

jejich počítače s programem na zpracování dotazníku B-3U. Program vytvořil seznam 

jmen a přiřadil k nim čísla, kvantitativní rozbor otázek 3, 5, 6 (kterou odpověď zvolili 

kolikrát a kdo ji zvolil), rozbor přiřazovaných vlastností (kdo byl zvolen k určité otázce 

a kolikrát), seznam ubližovaných a nešťastných žáků podle otázky 4 (plus důvody), 

vytvořil stupnici atraktivity/neatraktivity podle voleb (počet voleb celkem), třídní 

hierarchii podle počtu kladných voleb a nakonec závěrečnou tabulku kvality kolektivu 

(viz příloha číslo 3). Navíc vytvořil dva sociogramy – jeden na kladné volby a druhý na 

záporné (viz příloha číslo 4 a 5).  

Na základě sociogramů jsem vytvořila tabulky preferenčních vztahů, a to na základě 

pohlaví, na základě toho, jak spolu děti chodí do třídy ve škole a na základě toho, jestli 

spolu bydlí v jedné rodinné skupině (čísla nahrazují jména, aby byla splněna podmínka 

anonymity).  

Tabulka 2 Volby podle pohlaví - dívky 

OSOBA VOLBY KLADNÉ VOLBY ZÁPORNÉ 

12 18 13 21 10 4  

13 21 19 18 16 24 12 

14 17 15 23 4 24 22 

1 16 14 17 12 10 26 

16 14 25 11 12 26 6 

17 18 14 1 10 23 15 

18 14 19 13 16 26 24 

19 25 18 13 16 26 21 

20 22 25 19 26   

21 17 8 24 10 26  

22 25 24 20 26 15  

23 15 14 25 10 26 5 

24 19 22 21 26 15  

25 22 19 24 26 10 21 

26 16 22 25 24 20 21 
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Zvýrazněná data jsou chlapci – případy, kdy dívky volili chlapce ať už v pozitivních 

nebo negativních volbách. Je vidět, že v pozitivních volbách dívky zvolili chlapce 3x, 

což je jen 7 % celkových voleb, zatím co v negativních volbách zvolili chlapce 10x, což 

je 26 % voleb. Navíc co se týče pozitivních voleb, dívky zvolily 3 různé chlapce, 

zatímco v negativních volbách je 6 z 10 voleb mířeno na jednoho chlapce (10). 

V celkové hierarchii žáků se tento chlapec umístil v záporné polovině (-5), konkrétně na 

19. místě z 26.  

Je tedy vidět, že se dívky přátelí více méně jen s dívkami, ale kromě jednoho chlapce, 

nemají s chlapci výrazně nepřátelské vztahy.  

Tabulka 3 Volby podle pohlaví - chlapci 

OSOBY VOLBY KLADNÉ VOLBY ZÁPORNÉ 

1 17 18     

2 6 5 11 4 1 26 

3 10 4 7 26 12 20 

4 7 3 22 26 13 8 

5 8 6 10 18 23 15 

6 5 10 2 20 26 23 

7 3 4 22 26 1  

8 9 6 5 1 15 21 

9 na zkušebním pobytu doma – neúčastnil se výzkumu 

10 6 5 11 26 20 23 

11 10 14 25 17 23 12 

 

Zvýrazněná data jsou dívky – případy, kdy chlapci volili dívky, ať už v pozitivních nebo 

negativních volbách. V pozitivních volbách chlapci zvolili dívky 6x, což činí 21 % 

z celkového počtu pozitivních voleb, v negativních volbách zvolili dívky 21x, což je 81 

% z celkového počtu negativních voleb. Je vidět, že chlapci mají k dívkám hodně 

negativní vztah. Nejčastěji byla zvolena dívka číslo 26 a to 6x (ta také dopadla nejhůře, 

v celkové hierarchii je na posledním místě), chlapci ale dohromady zvolili 10 dívek, 

takže se dá usuzovat, že s nimi nemají přátelské vztahy všeobecně.  
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Z uvedených výsledků vyplývá, že přátelské vztahy, respektive skupiny přátel v rámci 

DDŠ Měcholupy jsou pohlavně homogenní. Chlapci si vybírají za kamarády chlapce, 

dívky se přátelí s dívkami. Také je vidět, že dívky mají k chlapcům spíše neutrální 

vztahy, kdežto chlapci mají k dívkám vztahy značně negativní. 

Dále jsem si vytvořila tabulky podle jednotlivých tříd, znázorňující vzájemné volby 

mezi spolužáky. 

Tabulka 4 Volby žáků I. třídy 

OSOBY VOLBY KLADNÉ VOLBY ZÁPORNÉ 

1 17 18     

17 18 4 1 10 23 15 

2 6 5 11 4 1 26 

21 17 8 24 10 26  

5 8 6 10 18 23 15 

8 6 5 9 1 15 21 

 

Zvýrazněná čísla jsou spolužáci – případy, kdy děti volily jako své kamarády nebo 

naopak jako někoho, koho nemají rádi své spolužáky ze třídy. V této třídě je pozitivních 

voleb mezi spolužáky 7, což je 41 % z celkového počtu pozitivních voleb a negativní 

jsou tři, což je 21 %. V této třídě žádný výrazný trend přátelství nebo naopak 

nepřátelství mezi sebou sledovat nelze. 

Tabulka 5 Volby žáků II. třídy 

OSOBY VOLBY KLADNÉ VOLBY ZÁPORNÉ 

14 17 15 23 4 24 22 

16 14 25 11 12 26 6 

25 22 19 24 26 10 21 

15 16 14 17 12 10 26 

23 15 14 25 10 26 5 

11 10 14 25 17 23 12 

 

Zvýrazněná čísla jsou spolužáci – případy, kdy děti volily jako své kamarády nebo 

naopak jako někoho, koho nemají rádi své spolužáky ze třídy. Kladných voleb je na 
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spolužáky mířeno 12, což je 67 %, záporná je jen jedna volba a to je jen 5 %. V této 

třídě lze tedy pozorovat výrazný trend přátelení se mezi sebou, zdá se, že jsou ve třídě 

dobrý kolektiv.  

Tabulka 6 Volby žáků III. třídy 

OSOBY VOLBY KLADNÉ VOLBY ZÁPORNÉ 

12 18 13 21 10 4  

13 21 19 18 16 24 12 

18 14 19 13 16 26 24 

19 25 18 13 16 26 21 

6 5 10 2 20 26 21 

9 na zkušebním pobytu doma – neúčastnil se výzkumu 

10 6 5 11 26 20 23 

 

Zvýrazněná čísla jsou spolužáci – případy, kdy děti volily jako své kamarády nebo 

naopak jako někoho, koho nemají rádi své spolužáky ze třídy. V této třídě zvolili 

v pozitivních volbách své spolužáky 10x, to je 56 %, v negativních jen 2x, což je jen 12 

%. I když to není tak markantní, jako ve II. třídě, stále se zde dá hovořit o dobrém 

kolektivu a přátelských vazbách v rámci školní třídy.  

Tabulka 7 Volby žáků IV. třídy 

OSOBY VOLBY KLADNÉ VOLBY ZÁPORNÉ 

7 3 4 22 26 1  

22 25 24 20 26 15  

24 19 22 21 26 15  

26 16 22 25 24 20 21 

3 10 4 7 26 12 20 

20 22 25 19 26   

4 7 3 22 26 13 8 

 

Zvýrazněná čísla jsou spolužáci – případy, kdy děti volily jako své kamarády nebo 

naopak jako někoho, koho nemají rádi své spolužáky ze třídy. V pozitivních volbách 

zvolily děti 13 spolužáků, což je 62 % kladných voleb; v negativních zvolily děti 
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někoho ze třídy 9x, tedy 56 %, jenže z těchto 9 voleb patří 6 jen jedné dívce, lze tedy 

usuzovat, že celková kvalita a soudržnost třídního kolektivu je vysoká, akorát je tu 

vysoká averze vůči jedné konkrétní dívce (26).  

Při celkovém součtu pozitivních voleb ve všech třídách dohromady, kterých je 74, patří 

42 voleb spolužákům, což je 57 % kladných voleb napříč třídami. Dá se tedy říct, že 

děti si vytváří přátelské vztahy se svými spolužáky, neboli že skutečnost, že spolu 

děti chodí do jedné třídy, má pozitivní vliv na vytváření vzájemných přátelských 

vztahů. 

Nakonec jsem vytvořila tabulky pro jednotlivé rodinné skupiny, znázorňující vzájemné 

volby dětí v rámci skupiny.  

Tabulka 8 Volby dětí z 1. rodinné skupiny 

OSOBY VOLBY KLADNÉ VOLBY ZÁPORNÉ 

19 13 18 25 16 26 21 

22 20 24 25 26 15  

24 21 22 19 26 15  

25 22 19 24 26 10 21 

26 16 22 25 24 20 21 

 

Zvýrazněná čísla jsou děti, se kterými bydlí na jedné rodinné skupině. V této rodinné 

skupině děti volily z 15 pozitivních voleb 10x někoho ze skupiny, což je 67 % 

pozitivních voleb. Ze 13 negativních voleb zvolily někoho ze skupiny 5x, tedy 38 %, ale 

4 z těchto 5 negativních voleb patří jedné dívce (26), opět se dá tedy vysuzovat, že 

kolektiv v této rodinné skupině je dobrý, děti si v rámci skupiny vytváří přátelské 

vztahy, problém mají jen s jednou konkrétní dívkou.  

Tabulka 9 Volby dětí z 2. rodinné skupiny  

OSOBY VOLBY KLADNÉ VOLBY ZÁPORNÉ 

1 17 18     

2 5 6 11 4 1 26 

5 8 6 10 18 23 15 

6 5 10 2 20 26 23 

8 6 5 9 1 15 21 
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Zvýrazněná čísla jsou děti, se kterými bydlí na jedné rodinné skupině. V pozitivních 

volbách děti zvolily 8 dětí, se kterými bydlí, tedy 57 %. V negativních volbách zvolili 

někoho ze skupiny jen 2x (17 %). Jedná se však jen o jednoho chlapce, který je 

transsexuální a nyní už bydlí v rodinné skupině s dívkami, v době výzkumu ale bydlel 

ještě s chlapci.  

Tabulka 10 Volby dětí z 3. rodinné skupiny  

OSOBY VOLBY KLADNÉ VOLBY ZÁPORNÉ 

14 17 15 23 4 24 22 

15 16 14 17 12 10 26 

17 18 14 1 10 23 15 

20 22 25 19 26   

23 15 14 25 10 26 5 

 

Zvýrazněná čísla jsou děti, se kterými bydlí na jedné rodinné skupině. V této rodinné 

skupině zvolily děti z 15 pozitivních voleb 8x někoho ze skupiny, to je 53 %. 

V negativních volbách zvolili někoho ze skupiny 2x, což je 15 % z celkového počtu 

negativních voleb.  Opět se potvrzuje, že vztahy v rodinné skupině bývají spíš dobré a 

děti si vytváří přátelské vztahy s dětmi, se kterými bydlí na skupině. 

Tabulka 11 Volby dětí ze 4. rodinné skupiny  

OSOBY VOLBY KLADNÉ VOLBY ZÁPORNÉ 

3 10 4 7 26 12 20 

4 7 3 22 26 13 8 

7 3 4 22 26 1  

9       

10 6 5 11 26 20 23 

11 10 14 25 17 23 12 

 

Zvýrazněná čísla jsou děti, se kterými bydlí na jedné rodinné skupině. Z 15 pozitivních 

voleb děti zvolily někoho ze skupiny 9x, což je 60 %. V negativních volbách nezvolily 

nikoho ze skupiny. Tato skupina je pravděpodobně nejsoudržnější, děti v této skupině 
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tvoří nejlepší kolektiv ze všech, jelikož je tu vysoká míra pozitivních voleb v rámci 

skupiny a nulová negativních.  

Tabulka 12 Volby dětí z 5. rodinné skupiny  

OSOBY VOLBY KLADNÉ VOLBY ZÁPORNÉ 

12 18 13 21 10 4  

13 21 19 18 16 24 12 

16 14 25 11 12 26 6 

18 14 19 13 16 26 24 

21 17 8 24 10 26  

 

Zvýrazněná čísla jsou děti, se kterými bydlí na jedné rodinné skupině. Počet pozitivních 

voleb v rámci skupiny je 6 z 15, tedy jen 40 %, počet negativních voleb je 4 ze 13, tedy 

31 %. Tato skupina má nejméně přátelských vztahů ze všech skupin, má ale i málo 

nepřátelských vztahů, dá se usuzovat, že děti v rámci této skupiny spolu jen bydlí, ale 

jinak spolu moc nekomunikují, nemají mezi sebou žádné výrazné vztahy, ani pozitivní 

ani negativní.   

Při celkovém součtu ve všech rodinných skupinách je pozitivních voleb 74, z toho 

spolužáky zvolili 40x, což je 54 %; nízké procento přátelských vztahů v rámci skupiny 

však vykazuje jen skupina 5., ve všech dalších skupinách tvoří pozitivní vztahy v rámci 

skupiny nadpoloviční většinu všech kladných voleb, v 1. skupině je to dokonce 67 %. 

Dá se tedy shrnout, že děti se častěji kamarádí s tím, s kým bydlí na skupině. 

Neboli že fakt, že spolu děti bydlí v jedné rodinné skupině, má pozitivní vliv na 

tvorbu přátelských vztahů.  

7.1.1 Souhrn sociometrie 

Z výsledků sociometrického dotazníku B-3U vyplývá, že fyzická blízkost, časté 

vzájemné interakce, časté sdílení společného prostoru apod. má vliv na vytváření 

přátelských vztahů. Proto se přátelské vztahy vyskytují častěji v rámci jedné rodinné 

skupiny, případně v rámci společné školní třídy. Dále z výsledků dotazníku vyplývá, že 

si děti vytvářejí pohlavně homogenní skupiny, dívky mají pozitivní vztahy téměř jen 

s dívkami, stejně tak chlapci se kamarádí výlučně s dalšími chlapci. Zajímavé je, že 

zatím co dívky nemají s chlapci nijak výrazně negativní vztahy, v podstatě nemají rády 
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jen jednoho (26 % negativních voleb a z toho 60 % k jednomu hochovi), chlapci mají 

s dívkami evidentně velice negativní vztahy (81 % negativních voleb).  

7.2 Výsledky a interpretace dotazníku 

Otázky, kde děti vybíraly jednu možnost z nabízených odpovědí, jsem zpracovala tak, 

že jsem vždy spočítala počet odpovědí u každé možnosti a na základě výsledků jsem ke 

každé otázce vytvořila tabulku a graf s počtem odpovědí a procentuálním vyjádřením 

vzhledem k celkovému počtu odpovědí (případně dětí) u dané otázky. Otázky, kde děti 

psaly vlastnosti a charakteristiky (případně důvody u otázky 12,13), jsem se jejich 

odpovědi pokusila spojit do určitých kategorií, respektive jsem podobné pojmy 

(vlastnosti) spojila pod jeden zastřešující pojem. U takto vytvořených kategorií jsem 

opět sečetla počet odpovědí a vytvořila tabulky a grafy s počtem odpovědí u každé 

kategorie a procentuálním vyjádřením vzhledem k celkovému počtu odpovědí (případně 

dětí).  

Jednotlivé tabulky s odpověďmi a grafy ke každé otázce přikládám v příloze číslo 6. 

Zde jsem odpovědi z jednotlivých otázek shrnula do několika témat. 

První téma kopíruje otázku číslo 1. Zajímalo mě, kolik si každý myslí, že má v DDŠ 

dobrých kamarádů. V sociometrii mohl každý napsat maximálně 3 jména lidí, se 

kterými se kamarádí a kromě jednoho člověka každý opravdu 3 napsal. Zajímalo mě, 

jak to oni sami vnímají, zda jen chtěli vyplnit všechny 3 řádky nebo má každý tolik 

kamarádů. 

Tabulka 13 Počet dobrých kamarádů 

a) 0 1 3 % 

b) 1 0 0 % 

c) 2 – 3 8 28 % 

d) 4 – 5 4 14 % 

e) Více než 5 16 55 % 

Celkem odpovědí 29 
 

 

16 dětí (55 % odpovědí) odpovědělo, že má v DDŠ více než 5 dobrých přátel a 97 % 

dětí uvedlo, že má více než 2 dobré kamarády. Otázkou ale může být, koho všechno děti 

považují za dobrého kamaráda. Z toho, co jsem vypozorovala ve třídě, z toho, co mi 

říkaly a z toho, jak reagovaly, se mi zdálo, že prostě rozdělují ostatní děti na ty, které 

mají rády a na ty, co rády nemají. Takže i když se otázka ptá na 5 dobrých přátel, 
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nemyslím si, že jde o opravdu dobré přátele v běžném smyslu slova. Avšak to je jen můj 

odhad. Zajímavé je, že jeden člověk si myslí, že v DDŠ nemá žádné přátele; kupodivu 

se nejedná o dívku (26), která vyšla v sociometrii jako nejméně oblíbená a vedlo k ní 

nejvíce negativních vazeb (ta zaškrtla odpověď 5 a více). Jedná se o chlapce, který 

v celkové hierarchii skončil na 9. - 10. místě (dva mají stejný počet bodů) a 

v sociogramu od něj vedou 3 pozitivní vazby. Dalo by se spekulovat (případně zjistit při 

dalším výzkumu), zda se změnila jeho situace a postavení v DDŠ (a proč?), anebo zda 

tyto děti nepovažuje za „dobré“ přátele, na které se ptá otázka.  

Na základě odpovědí na otázky „Jaké vlastnosti má dobrý kamarád?“ a „Čeho si vážíš 

na svých kamarádech?“ (viz příloha číslo 6), vyplývá, že existují určité vlastnosti nebo 

charakteristiky, které jsou pro děti u druhých důležité. Odpovědi na obě otázky se 

víceméně shodovaly. Děti nejvíce vyzdvihují, když je ten druhý ochoten pomoci nebo 

poradit, ať už ve škole, tak i v osobním životě. Dále oceňují, když se někomu dá věřit, 

když se mohou svěřit a ví, že jejich tajemství zůstane v bezpečí a neprozrazeno. Také 

považují za důležité, aby byl jejich kamarád upřímný, mluvil s nimi narovinu a 

neintrikoval. A také velice oceňují u druhého smysl pro humor, aby se se svým 

kamarádem dobře bavili. 

Porovnám-li odpovědi z otázek „Jaké vlastnosti má dobrý kamarád?“ a „Čeho si vážíš 

na svých kamarádech?“ s odpověďmi na otázku „Čeho si vážíš na kamarádech 

opačného pohlaví?“ (viz příloha číslo 6), je vidět, že děti si na svých kamarádech váží 

více méně stejných vlastností – zdá se, že nerozlišují, zda se jedná o kamaráda stejného 

pohlaví nebo opačného, u obou vyhledávají a oceňují podobné (stejné) charakteristiky a 

vlastnosti. 

Stejně tak když porovnám odpovědi na otázky „Pokud je mezi dětmi z DDŠ někdo, 

koho nemáš rád/a, s kým se nekamarádíš, co ti na něm/na nich vadí?“ a „Pokud je mezi 

dětmi z DDŠ někdo opačného pohlaví, koho nemáš rád/a, s kým se nekamarádíš, co ti 

na něm/na nich vadí?“ (viz příloha číslo 6), není veliký rozdíl mezi těmi vlastnostmi, 

které nemají rády na jedincích stejného pohlaví a na jedincích opačného pohlaví. 

V obou případech nemají na druhých rády ty stejné či podobné vlastnosti. Nejvíce jim 

vadí, když je někdo namyšlený, povýšený, když někdo takzvaně „machruje“. Dále 

nemají rády, když se někdo „neumí chovat“, ve smyslu, že je nevychovaný, nechová se 

hezky k ostatním nebo k vychovatelům. Také jim velice vadí, když někdo lže, nadává 
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(mluví sprostě) a řeší věci nebo se stará o věci, které se ho netýkají („do všeho se 

plete“).  

V sociometrii mě zaujalo, že chlapci mají velice negativní vztahy s dívkami. Rozdělila 

jsem tedy odpovědi u otázky „Pokud je mezi dětmi z DDŠ někdo opačného pohlaví, 

koho nemáš rád/a, s kým se nekamarádíš, co ti na něm/na nich vadí?“ na dívky a 

chlapce a vytvořila samostatnou tabulku s charakteristikami, které chlapci nemají na 

dívkách z DDŠ rádi. Nejčastější odpovědi jsou následující.  

Tabulka 14 Odpovědi chlapců na dotaz, co nemají rádi na dívkách 

chování (neumí se chovat) 4 29 % 

vlastnosti (povýšená, namyšlená, arogantní,..) 4 29 % 

konkrétní chování (žaluje, pomlouvá,..) 3 21 % 

špatná hygiena (špindíra,..) 3 21 % 

Celkem odpovědí 14 
 

 

Porovnám-li výše zmíněné charakteristiky se všemi odpověďmi na otázku „Pokud je 

mezi dětmi z DDŠ někdo opačného pohlaví, koho nemáš rád/a, s kým se nekamarádíš, 

co ti na něm/na nich vadí?“, je vidět, že většinu odpovědí u otázky č. 10 psali zřejmě 

chlapci o dívkách, což potvrzuje informaci ze sociometrie, že chlapci dívky nemají rádi. 

Navíc to vysvětluje, proč je nemají rádi.  

Odpovědi na otázky „Máš nějaké dobré kamarády ve své třídě?“ a „Máš nějaké dobré 

kamarády ve své skupině?“ potvrzují to, co vyšlo v sociometrickém dotazníku B-3U, 

tedy že většina dětí si vytváří přátelské vztahy s dětmi v rámci své rodinné skupiny nebo 

školní třídy. Ve své třídě má kamarády 97 % dětí, pouze jeden člověk uvedl, že se ve 

třídě s nikým nekamarádí. Ve své rodinné skupině má kamarády dokonce 100 % dětí. 

Zajímavé je, že když měly děti napsat konkrétní jména kamarádů, byly výsledky nižší. 

Avšak v obou případech se jedná o nadpoloviční většinu pozitivních vazeb.  

 

Tabulka 15 Kamarádi ve třídě 

a) Ano, všechny 7 24 % 

b) Ano, skoro všechny 11 38 % 

c) Ano, ale jen málo z nich 10 34 % 

d) Ne, nemám 1 3 % 

Celkem odpovědí  29 
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Tabulka 16 Kamarádi v rodinné skupině 

a) Ano, všechny 8 28 % 

b) Ano, skoro všechny 16 55 % 

c) Ano, ale jen málo z nich 5 17 % 

d) Ne, nemám 0 0 % 

Celkem odpovědí 29 
 

 

Co se týče romantických vztahů (chození s někým), zajímalo mě, zda už měli někdy 

s někým vztah a jestli by chtěli nebo si uměli představit chodit s někým v rámci DDŠ, 

případně proč ano či ne. 

Tabulka 17 Odpovědi na otázku, zda už někdy s někým chodili 

a) Ano, vícekrát 22 76 % 

b) Ano, ale jen jednou 6 21 % 

c) Ne 1 3 % 

Celkem odpovědí 29 
 

 

Tabulka 18 Odpovědi na otázku, zda by chtěli chodit s někým z DDŠ 

a) Ano 6 21 % 

b) Ne 23 79 % 

Celkem odpovědí 29 
 

 

Alespoň jeden vztah mělo 97 % dětí, jediný, kdo zakroužkoval odpověď ne, je dívka, 

která vyšla v celkové hierarchii jako nejméně oblíbená, vedlo k ní nejvíce negativních 

vazeb a ani jedna pozitivní (26). Většina dětí tvrdí, že s někým chodila vícekrát a ti, co 

vybraly odpověď „jen jednou“ k tomu většinou dopsali, že mysleli v rámci DDŠ. Na 

dotaz, jak dlouho vtahy trvaly, se objevují i odpovědi 2-4 roky, což mi, vzhledem 

k věku dětí, připadá přehnané až nereálné, lze se tedy dohadovat, co všechno tyto děti 

považují za vztah nebo jak moc jsou tyto odpovědi pravdivé.  

Na otázku, zda by chtěli chodit s někým z DDŠ odpovědělo více než tři čtvrtiny dětí že 

ne. Důvody proč ano nebo ne uvádí tabulky níže: 

Tabulka 19 Důvody, proč by chtěli chodit s někým z DDŠ 

hezký/á, milý/á, hodný/á,.. (konkrétní vlastnosti) 5 83 % 

možnost být spolu každý den, má to cenu 1 17 % 

Celkem odpovědí 6 
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Tabulka 20 Důvody, proč by nechtěli chodit s nikým z DDŠ 

v DDŠ to není o ničem, nemá to cenu 11 58 % 

nikdo se mi tady nelíbí 5 26 % 

mám vztah doma 3 16 % 

Celkem odpovědí 19 
 

 

Odpovědi s konkrétními vlastnostmi, ať už šlo o odpovědi na otázku proč ani nebo proč 

ne, se (zcela jistě) týkaly konkrétních lidí v DDŠ nebo doma. Jen jedna dívka 

v odpovědi pro ano odpovídala teoreticky, ve smyslu, že hodnotila pobyt v ústavu a 

případný vztah v něm. V odpovědích na otázku proč ne, odpovídala teoreticky většina, 

je tedy vidět, že o tom děti přemýšlí a zhodnotily situaci v DDŠ a celkově v ústavech 

(častým kritériem pro „nemá to cenu“ bylo, že se to nelíbí vychovatelům, byly by pod 

dozorem apod.).  

Otázka „Prosím, zakroužkuj všechny odpovědi, které u tebe platí.“ je hodnotící, 

ukazuje, jak žáci vnímají kolektiv, jak se v něm cítí, jak vnímají a berou ostatní děti. 

Prvních 7 výroků je pozitivních vzhledem ke kolektivu, další tři jsou negativní a 

poslední hodnotí sebevnímání v rámci kolektivu.  

Tabulka 21 Zakroužkuj vše, co u tebe platí 

a) Myslím si, že jsme v DDŠ Měcholupy dobrý kolektiv. 13 45 % 

b) Myslím si, že se k sobě v DDŠ většinou chováme hezky. 15 52 % 

c) Jsem rád, že chodím do svojí třídy. 22 76 % 

d) Jsem rád, že bydlím se svojí skupinou. 22 76 % 

e) V mojí třídě se cítím dobře. 23 79 % 

f) Mám v DDŠ kamarády, se kterými bych se kamarádil, i 

kdybychom se potkali v běžné ZŠ. 
26 90 % 

g) Mám raději kamarády z DDŠ než co jsem měl doma, 

protože tihle mi víc rozumí a mají podobné problémy jako 

já. 

2 7 % 

h) Až odejdu z DDŠ, přestanu se s mými kamarády z DDŠ 

bavit. 
4 14 % 

i) Mám v DDŠ kamarády jen proto, abych nebyl sám, za 

opravdové kamarády je ale nepovažuji. 
3 10 % 

j) Kdyby někteří žáci z DDŠ odešli, bylo by tady lépe. 22 76 % 

k) Myslím si, že jsem v DDŠ mezi ostatními dětmi celkem 

oblíbený/oblíbená. 
12 41 % 

Celkem odpovídalo dětí 29 
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Zajímavé je, že si 90 % dětí myslí, že by se se svými kamarády kamarádily, i kdyby se 

potkaly mimo DDŠ. To ukazuje na dobré a pevné vztahy mezi nimi (nebo alespoň oni je 

tak vnímají). Že je 76 % dětí rádo, že bydlí se svojí skupinou nebo chodí do své třídy ve 

škole, jen potvrzuje to, co jsem zjistila již dvakrát výše – rodinné skupiny a školní třídy 

mají vliv na vytváření přátelských vztahů. Také fakt, že si jen 14 % dětí myslí, že se se 

svými kamarády z DDŠ přestane bavit, až odejdou, ukazuje, že vztahy zde jsou celkem 

pevné. Na druhou stranu, 76 % dětí je přesvědčeno, že by bylo v DDŠ lépe, kdyby 

někdo z dětí odešel. To je ale celkem logické, jelikož téměř každý v sociometrii napsal 

tři jména, která nemá rád – lze se tedy domnívat, že při zakroužkování tohoto výroku 

měly děti na mysli právě tato jména.  

V poslední otázce měly děti napsat, co se jim ve škole líbí, co jim tady chybí anebo co 

by chtěly změnit. Celkovou tabulku přikládám v příloze číslo 6. Považuji za dobrou 

vizitku DDŠ Měcholupy, že nejčastější odpověď na otázku, co se jim v DDŠ líbí, byla 

odpověď vychovatelé (tety apod.). Na otázku, co jim chybí, byla nejčastější odpověď 

kamarádi, dále rodina a sourozenci. Změnit by chtěli hlavně to, aby to bylo blíž k jejich 

domovu a aby mohly jezdit domů každý týden; a také by chtěly změnit ostatní (některé) 

děti.  

7.2.1 Souhrn dotazníku 

Z dotazníku vyplynulo, že většina dětí má v ústavu více než 5 přátel a 97 % má více než 

dva přátele, pouze jeden chlapec uvedl, že v DDŠ nemá žádného kamaráda. Dotazník 

také potvrdil výsledky ze sociometrie týkající se otázky, zda má na přátelské 

vztahy vliv fakt, že spolu děti bydlí v rodinné skupině nebo spolu chodí do třídy. 

Všechny děti uvedly, že mají kamarády mezi opačným pohlavím, drtivá většina však 

také uvedla, že existuje někdo opačného pohlaví, koho nemají rádi. Vlastnosti, jež 

uváděly jako žádoucí, tedy ty, které na svých kamarádech oceňují a jako nežádoucí, 

tedy ty, kvůli kterým někoho nemají rádi, se při popisu všech osob téměř nelišily od 

popisu osob opačného pohlaví – neboli na kamarádech stejného a opačného pohlaví 

oceňují více méně shodné vlastnosti a stejně tak vlastnosti, kvůli kterým někoho nemají 

rádi, jsou více méně totožné u osob stejného i opačného pohlaví. Také jsem díky tomuto 

dotazníku zjistila některé důvody, proč chlapci nemají rádi dívky (což vyšlo 

v sociometrii). 97 % dětí uvedlo, že již někdy mělo vztah (všichni kromě jedné dívky) a 

76 % dokonce tvrdí, že vícekrát. Nápadná je uváděná délka jejich vztahů vzhledem 

k jejich věku. Více než ¾ dětí uvedly, že by nechtěli nebo si neumí představit chodit 
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s někým z DDŠ, většina důvodů byla teoretických, zahrnující nejen konkrétní DDŠ 

Měcholupy, ale celkově ústavy („v ústavu to nemá cenu“). Na základě uvedených 

odpovědí v otázkách „Prosím, zakroužkuj všechny odpovědi, které u tebe platí.“ a „Teď 

sem můžeš krátce napsat, co ti v DDŠ chybí, co bys chtěl/chtěla změnit, co ti vadí nebo 

naopak co tady máš rád/ráda.“ lze prohlásit, že atmosféra kolektivu se jeví jako dobrá 

a přátelská, dětem zde chybí převážně rodina a kamarádi doma, ale mají to tu 

rády, hlavně své vychovatele.  

7.3 Porovnání výsledků obou metod  

Druhý dotazník jsem zvolila jako doplnění sociometrického dotazníku. Proto jsem 

předpokládala, že data naměřená dotazníkem budou doplňovat nebo potvrzovat 

informace získané sociometrií. Porovnávala jsem data ve třech kategoriích, a to 

v kategorii skupiny a třídy – tedy jestli má na vztahy vliv fakt, že spolu děti chodí do 

třídy nebo spolu bydlí na skupině; dále v kategorii pohlaví – jak se pohlaví dětí promítá 

do jejich vztahů a v kategorii kolektiv – jestli jsou data týkající se kvality kolektivu, 

která jsem získala sociometrií podobná těm, jak to děti sami cítí (dotazník).  

V otázce, jaký má na přátelské vztahy vliv fakt, že spolu děti bydlí na skupině nebo 

spolu chodí do třídy, se výsledky ze sociometrie shodují s těmi z dotazníku. 

V dotazníku vyšlo, že 97 % dětí má alespoň nějaké kamarády ve své třídě a dokonce 

100 % dětí uvedlo, že má kamarády ve své skupině; v sociometrii nebyly jednotlivé 

výsledky tak vysoké, ale vždy se jednalo o nadpoloviční většinu všech vazeb. Na 

základě výsledků obou metod tedy můžu říct, že fakt, že spolu děti chodí do jedné 

třídy nebo spolu bydlí ve škole, pozitivně ovlivňuje tvorbu přátelských vztahů. 

V kategorii pohlaví je více témat, která lze zkoumat. Na základě výsledků sociometrie 

lze konstatovat, že děti si vytváří více méně pohlavně homogenní vztahy. Dívky 

mají přátelské vztahy převážně jen s dívkami, ale nedá se říci, že by měly výrazně 

negativní vztahy s chlapci (kromě jednoho). Na druhou stranu, chlapci se přátelí 

převážně s chlapci a s dívkami mají velice negativní vztahy. V dotazníku jsem se 

tedy snažila zjistit, proč tomu tak je, neboli jaké vlastnosti a charakteristiky nemají děti 

rádi na jedincích opačného pohlaví. Když jsem porovnala všechny vlastnosti, které děti 

uvedly, že nemají rády na dětech opačného pohlaví s odpověďmi, které v rámci stejné 

otázky napsali jen chlapci, zjistila jsem, že většinu těch vlastností psali chlapci o 

dívkách. To potvrzuje, že chlapci dívky nemají rádi a navíc to vysvětluje, proč je nemají 
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rádi. Co se týče pozitivních vlastností, není téměř rozdíl mezi tím, co děti oceňují na 

svých kamarádech stejného a opačného pohlaví.  

V rámci kategorie „pohlaví“ lze také zkoumat navazování romantických vztahů. 97 % 

dětí uvedlo, že již mělo nějaký vztah, 76 % dokonce vícekrát. Vzhledem k tomu, že na 

moji otázku ohledně délky vztahů někteří odpovídali, že měli vztah trvající i 2, 3, 4 

roky, dalo by se asi spekulovat, co všechno tyto děti považují za vztah, případně jak 

moc je to pravda. Drtivá většina dětí uvedla, že by nechtěla chodit s nikým z DDŠ. 

Pro vztah s někým z DDŠ by bylo jen 6 dětí, z toho 5 mělo v tu chvíli na mysli někoho 

konkrétního (vyvozuji to z konkrétních odpovědí typu „je hezký/á“, „je hodný/á“ 

apod.). Nejčastější důvody, proč s nikým z DDŠ chodit nechtějí, jsou spíše všeobecné, 

(shrnula jsem je pod pojem „nemá to cenu“). Jelikož se v odpovědích často vyskytovaly 

výrazy jako „nevěřím na lásku v ústavu“, „v pasťáku to nemá cenu“ apod., 

předpokládám, že se netýkají jen DDŠ Měcholupy, ale celkově ústavních zařízení. 

Navíc, vzhledem k vzájemně negativnímu vztahu mezi chlapci a dívkami, není 

množství záporných odpovědí nijak překvapivé.  

Ze závěrečné tabulky sociometrických výsledků lze vyčíst míru kladných pocitů všech 

dětí v rámci kolektivu DDŠ, pocit bezpečí, přátelství apod. a dále vypočítanou kvalitu 

kolektivu. V tomto sociometrickém šetření jsou tyto hodnoty vyčísleny aritmetickým 

průměrem, já jsem tyto hodnoty pro přehlednost a porovnatelnost s dotazníkem 

přepočítala na procenta. Hodnoty ze sociometrie jsou vypočítané, v mém dotazníku jsou 

odpovědi přímo voleny dětmi, podle toho, jak to cítí. Hodnoty získané z jednotlivých 

metod jsou srovnatelné. Například v sociometrii „kladné pocity“ mají aritmetický 

průměr 14,16, v přepočtu na procenta 60 %, v dotazníku v otázce 15 je možnost 

„myslím, že se k sobě chováme hezky“ zaškrtnuta v 52 %. Pocit přátelství má průměr 

2,48 (65 %) a 90 % dětí v dotazníku zvolilo možnost, že by se s kamarády z DDŠ 

kamarádilo i kdyby se potkali jinde. Stejně tak kvalita kolektivu má aritmetický průměr 

3,28 (66 %) a děti sami v dotazníku uvádějí, že si myslí, že jsou dobrý kolektiv v 45 % 

a že se k době chovají v DDŠ hezky v 52 %. Shrnu-li tedy data týkající se kvality 

kolektivu a atmosféry v DDŠ z obou dotazníků, dá se konstatovat, že atmosféra 

mezi dětmi je přátelská, celkově jsou v DDŠ Měcholupy děti dobrý kolektiv.  

Výsledky a závěry získané z dotazníku tedy podporují a doplňují informace, které jsem 

získala sociometrickou metodou.  
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7.4 Shrnutí výsledků a odpovědi na výzkumné otázky 

Když shrnu výsledky a informace získané z obou metod, je možné odpovědět na 

výzkumné otázky položené v úvodu. Základní výzkumné otázky jsou „Jaká je povaha 

vztahů mezi dětmi v Dětském domově se školou Měcholupy? Jaké je celkové klima a 

atmosféra v kolektivu?“. Na základě obou metod můžu konstatovat shodný výsledek, a 

sice že povaha vztahů mezi dětmi je přátelská, děti spolu navzájem tvoří dobrý 

kolektiv, většina dětí si zde vytvořila přátelské vztahy, které, podle nich, budou 

přetrvávat i po opuštění zařízení.  

Dále jsem hledala odpovědi na několik dílčích otázek. Jednou z nich byla otázka „Jaký 

vliv má na přátelské vztahy pohlaví? Vznikají spíše pohlavně homogenní nebo 

heterogenní přátelské vztahy?“ Pohlaví dětí ovlivňuje přátelské vztahy v kolektivu 

DDŠ výrazně v tom smyslu, že rozděluje děti na chlapce a dívky. Obě pohlaví si 

vytváří výlučně pohlavně homogenní skupiny přátel. Ale zatím co dívky nemají 

s chlapci žádné výrazné vztahy, ani pozitivní ani negativní, chlapci mají s dívkami 

velice negativní vztahy. V dotazníku jsem zjistila, proč tomu tak je. 

Dále jsem hledala odpověď na otázku „Jaký vliv má na vytváření přátelských vztahů 

fakt, že spolu děti chodí do jedné třídy ve škole?“. Navštěvování stejní třídy ve škole má 

na tvorbu přátelských vztahů pozitivní vliv. Děti jako své přátele mnohem častěji 

označovaly ty, s nimiž chodí do třídy. 

Třetí výzkumná otázka, která mě zajímala, byla otázka „Jaký vliv má na přátelské 

vztahy fakt, že spolu děti bydlí v jedné rodinné skupině?“ Stejně tak jako společná třída 

ve škole i společná rodinná skupina ovlivňuje přátelské vztahy pozitivně. Děti opět 

mnohem více volily jako své přátele ty, se kterými bydlí na jedné rodinné skupině.  
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Diskuze  

Účelem mé bakalářské práce bylo vytvořit sondu do vrstevnických vztahů dětí 

s poruchami chování v době časné a střední adolescence, jenž jsou klienty Dětského 

domova se školou Měcholupy.  

Prostudováním literatury věnující se adolescentům a vrstevnickým vztahům jsem 

zmapovala, jakou podobu mají vrstevnické vztahy u intaktních adolescentů, a bylo 

zajímavé sledovat, zda se tyto vztahy u jedinců s poruchami chování nějak mění. Na 

základě klasifikace vrstevnických vztahů, kterou vytvořil Dunphy (1963), by se dalo 

předpokládat, že adolescenti v tomto věku budou přecházet z malých pohlavně 

homogenních skupin k velkým a pohlavně heterogenním. Avšak při výzkumu jsem 

zjistila, že tomu tak není. Stále zde ještě funguje sdružování se do skupin podle pohlaví, 

tedy dívky navazují přátelské vztahy jen s dívkami a chlapci s ostatními chlapci. 

Vysvětlit se to dá například strukturou zařízení, rodinné skupiny jsou rozděleny podle 

pohlaví, dívky obývají jiné patro než chlapci. Ale například i ve školních třídách je 

tento jev patrný, přesto že ty jsou koedukované. Vysvětlení hledám spíše ve věku 

respondentů, většina z nich je ve věku časné adolescence a upřednostňování stejného 

pohlaví při výběru kamarádů je v tomto období běžné. A také v odpovědích 

respondentů na otázku, co nemají rádi na dětech opačného pohlaví, které se víceméně 

shodovaly s odpověďmi na otázku, pokud nemají někoho v DDŠ rádi, co jim na něm/ní 

vadí. Kvůli této shodě předpokládám, že když už nemají někoho rádi, je to někdo 

opačného pohlaví. Navíc nemohou navazovat vztahy s nikým mimo zařízení (nebo jen 

omezeně), a proto se sdružují do skupin pohlavně homogenních.  

Dále jsem zkoumala, zda ty sociální kompetence, které jsou, dle výzkumu Caldarelly a 

Merrella (1997), vlastní dětem a adolescentům, jež jsou dobře přijímáni vrstevníky, 

budou podobné těm vlastnostem, které děti oceňují na svých kamarádech. Podle jejich 

výzkumu patří mezi hlavní vlastnosti a schopnosti těchto dětí nabídnout pomoc, 

zapojovat se do akcí s ostatními, umět pochválit a mít smysl pro humor. Děti z mého 

výzkumu na svých kamarádech nejčastěji oceňovaly, když byli ochotni pomoci nebo 

poradit s problémem, když s nimi byla zábava, když jim mohli věřit.  

Jak jsem již uvedla, celkové klima a atmosféra v kolektivu Dětského domova se školou 

Měcholupy je přátelská, děti spolu komunikují, tvoří si přátelské vztahy. Mají zde pocit 

bezpečí, kvalita kolektivu je, na základě výsledků opřených o závěry sociometrie a 
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dotazníku, poměrně vysoká. Častější interakce spíše prospívají vzájemným vztahům. To 

lze říci na základě výsledků, které prokazují, že fakt, že spolu bydlí v jedné rodinné 

skupině anebo spolu chodí do jedné třídy, pozitivně ovlivňuje tvorbu přátelských vztahů 

a pozitivních vazeb mezi dětmi.  

Při analýze sebraných dat mě ale napadaly další výzkumné otázky, které by šly ohledně 

vrstevnických vztahů v DDŠ Měcholupy zkoumat. Například jak by se změnila 

atmosféra v rodinné skupině a ve třídě, do níž chodí dívka, která je, dle sociometrie, 

nejméně oblíbená v celém zařízení, kdyby se s touto dívkou a celou skupinou více 

pracovalo. Nejprve by bylo třeba zjistit, proč je tak neoblíbená a poté se snažit o 

zlepšení jejího postavení v kolektivu. Domnívám se, že kdyby se s dětmi pracovalo na 

tom, aby ji přijaly mezi sebe, sociometrický profil skupiny i třídy by se výrazně zlepšil a 

tím pádem by se zlepšil i profil celého ústavu. Také by se dalo zkoumat, co všechno 

tyto děti považují za vztah. Vzhledem k jejich odpovědím, že měly vztah trvající i 

několik let, což k jejich věku vidím jako nereálné, by se dalo zkoumat, co si představují 

pod pojmem „mít vztah“ a „chodit s někým“.  

Kdybych měla výzkum provézt znovu, více bych se zabývala tím, jak moc jsou pro děti 

tyto vrstevnické vztahy důležité v rámci jejich sociálních vazeb. Jsou zde umístěny děti, 

u kterých se vyvinula porucha chování převážně v důsledku psychické deprivace 

v dětství. Jak vyplývá z literatury věnující se tomuto tématu (Langmeier, Matějček, 

2011), takto deprivované děti mají i v adolescenci často problémy s afektivitou a 

navazují spíše povrchní vztahy. Při dalším výzkumu bych se více zajímala o to, co tyto 

vztahy pro děti znamenají, jelikož nyní se tohoto tématu dotýkám jen okrajově. Také 

bych výzkum rozšířila o výzkum jiných vztahů, než těch v rámci zařízení, například na 

vrstevnické vztahy s dětmi doma, případně v minulém ústavním zařízení nebo s přáteli 

na internetu. Celkově by se dal výzkum rozšířit na zmapování vztahů těchto dětí, nejen 

s vrstevníky, ale se všemi lidmi, kteří tvoří jejich sociální síť.  

Praktické využití mého výzkumu by bylo možné v podobě intervence na zlepšení 

vztahů mezi chlapci a dívkami. Dále by se dalo intervenovat pro lepší přijetí dívky, 

která vychází jako nejméně oblíbená a přijímaná. A vzhledem k pozitivním výsledkům 

ohledně kvality kolektivu a přátelské atmosféry by tento výzkum mohl fungovat jako 

podpora pro další práci celého zařízení.  
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Závěr 

V rámci výzkumu jsem se pokusila zmapovat povahu vrstevnických vztahů dětí 

s poruchami chování umístěných do Dětského domova se školou Měcholupy. Byly 

k tomu použity dva dotazníky. Nejprve to byl sociometrický dotazník B-3U, kterým 

jsem zjistila celkovou kvalitu kolektivu a vzájemné pozitivní a negativní vazby. Tyto 

vazby znázorněné v sociogramu jsem roztřídila do kategorií, které jsem dále 

analyzovala. Těmi kategoriemi byly školní třídy, rodinné skupiny a pohlaví jedinců. 

Zkoumala jsem, jaký vliv má vzájemné soužití v rodinné skupině a fakt, že spolu děti 

chodí do jedné třídy ve škole, vliv na vytváření přátelských vztahů. Dále jsem 

zkoumala, jestli si děti vytváří přátelské vztahy pohlavně homogenní nebo heterogenní. 

Účelem druhého dotazníku, který jsem zkonstruovala, bylo doplnit a srovnat informace 

získané sociometrií.  

Na základě sebraných dat a informací z obou dotazníků mohu konstatovat, že vzájemné 

vrstevnické vztahy dětí v Dětském domově se školou Měcholupy jsou kladné a 

přátelské, děti spolu tvoří dobrý kolektiv s mnoha kamarádskými vztahy. Vznikají zde 

přátelské skupiny a vztahy pohlavně homogenní, chlapci a dívky spolu navzájem mají 

negativní vztahy, hlavně chlapci s dívkami. Společná rodinná skupina pozitivně 

ovlivňuje tvorbu přátelských vztahů a stejně tak i školní třída.  

Výsledky mého výzkumu by se daly využít ke zlepšení vzájemných vrstevnických 

vztahů uvnitř DDŠ. Na základě informací, kdo je a není oblíbený, kdo stojí mimo 

kolektiv, kde nejčastěji vznikají přátelské vztahy (třídy a rodinné skupiny) apod. lze 

vytvořit plán práce s dětmi na podporu vzájemných vztahů. A také je možné využít 

informace o tom, proč děti nemají rády toho, koho nemají rády a pracovat s tím, ve 

smyslu eliminace nežádoucích vlastností a podpory těch žádoucích. Vzhledem 

k důležitosti vrstevnických vztahů pro tyto děti by se mělo pracovat na prohlubování 

vzájemných pozitivních vztahů a snažit se o zmírnění vztahů negativních. 
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Přílohy  

Příloha č. 1 Dotazník B-3U 

Jméno a příjmení          Třída: 

1. Mezi mé kamarády v DDŠ Měcholupy patří: 

1. …………………………………………… 

2. …………………………………………… 

3. ……………………………………............ 

2. Jako kamaráda (kamarádku) bych si nevybral/a:  

1. …………………………………………… 

2. …………………………………………… 

3. …………………………………………… 

3. Sám sebe hodnotím:  

a) V DDŠ Měcholupy jsem vždy v centru dění  

b) Občas se účastním a jsem vždy o akcích v DDŠ Měcholupy informován 

c) Párkrát jsem se akcí v DDŠ Měcholupy účastnil, ale nebývám informován 

d) Zdá se, že o mou účast na akcích ostatní děti z DDŠ Měcholupy nestojí 

e) O dění v DDŠ Měcholupy nejevím zájem 

4. Odpověz na následující otázky:  ano – ne 

 V DDŠ Měcholupy je nejméně jeden žák, který je nešťastný  ano – ne 

  Kdo to je? 

  Proč je nešťastný? 

 V DDŠ Měcholupy je někdo, komu ostatní občas ubližují   ano – ne 

  Kdo to je? 

  Proč je nešťastný?  

 Stává se, že se mi v DDŠ Měcholupy líbí    ano - ne 

 Většinou se najde někdo, kdo mi pomůže s problémy   ano - ne 

 Společné problémy řešíme většinou v klidu     ano – ne 
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5. Fyzické násilí se v DDŠ Měcholupy vyskytuje: 

a) Nikdy 

b) Výjimečně 

c) Občas 

d) Pravidelně (každý týden) 

e) Stále (každý den) 

6. Psychické násilí se v DDŠ Měcholupy vyskytuje: 

a) Nikdy 

b) Výjimečně 

c) Občas 

d) Pravidelně (každý týden) 

e) Stále (každý den) 

7. Zakroužkuj číslici, která vyjadřuje míru tvých pocitů v DDŠ Měcholupy: 

Pocit bezpečí   1     2     3     4     5     6     7  pocit ohrožení 

Pocit přátelství   1     2     3     4     5     6     7  pocit nepřátelství      

Atmosféra spolupráce  1     2     3     4     5     6     7  atmosféra lhostejnosti 

Pocit důvěry   1     2     3     4     5     6     7  pocit nedůvěry 

Tolerance    1     2     3     4     5     6     7  netolerance  

8. Najdi jednoho ze spolužáků, který je:  

Spravedlivý       protivný 

Pomáhající       ubližující spolužákům 

Zábavný       ponižující druhé 

Vždy v centru dění      posmívající se druhým 

Se všemi zadobře      osamocený 

           

Děkuji za spolupráci! 
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Příloha č. 2 Dotazník 

Prosím o vyplnění tohoto dotazníku, který bude sloužit k doplnění informací dotazníku 

z minulého setkání. Chtěla bych Tě požádat, abys odpovídal/odpovídala pravdivě a 

sám/sama za sebe. Informace z dotazníku budu zpracovávat anonymně a budou použity 

pouze v mé školní práci. Žádné jiné osobě je neposkytnu.  

Jméno:           Třída: 

 

1. Kolik máš v DDŠ dobrých kamarádů? 

a) 0 

b) 1 

c) 2 - 3 

d) 4 - 5 

e) Více než 5 

 

2. Jaké vlastnosti má dobrý kamarád? 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

3. Máš nějaké dobré kamarády ve své třídě? 

a) Ano, všechny 

b) Ano, skoro všechny 

c) Ano, ale jen málo z nich 

d) Ne, nemám 

 

4. Máš nějaké dobré kamarády ve své skupině? 

a) Ano, všechny 

b) Ano, skoro všechny 

c) Ano, ale jen málo z nich 

d) Ne, nemám 

 

5. Máš kamarády mezi opačným pohlavím? 

a) Ano 

b) Ne  

 

6. Máš mezi opačným pohlavím někoho, koho nemáš rád/ráda, nebo s kým si 

nerozumíš? 

a) Ano 

b) Ne  
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7. Čeho si vážíš na svých kamarádech? 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

8. Čeho si vážíš na kamarádech opačného pohlaví? 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

9. Pokud je mezi dětmi z DDŠ někdo, koho nemáš rád/ráda, s kým se nekamarádíš, co 

ti na něm/ na nich vadí?  

 

…………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

10. Pokud je mezi dětmi z DDŠ někdo opačného pohlaví, koho nemáš rád/ráda, s kým 

se nekamarádíš, co ti na něm/na nich vadí?  

 

…………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

11. Chodil/chodila jsi někdy s někým?  

a) Ano, vícekrát 

b) Ano, ale jen jednou 

c) Ne 

Pokud ano, tak kolik ti bylo let? 

………………………………………………………………………………….... 

Jak dlouho ten vztah/vztahy trval/trvaly? 

…………………………………………………………………………………… 

12. Umíš si představit nebo chtěl/chtěla bys chodit s někým z DDŠ? 

a) Ano 

b) Ne  
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13. Pokud ano – proč? 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

14. Pokud ne – proč? 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

15. Prosím, zakroužkuj všechny odpovědi, které u tebe platí. 

a) Myslím si, že jsme v DDŠ Měcholupy dobrý kolektiv. 

b) Myslím si, že se k sobě v DDŠ většinou chováme hezky. 

c) Jsem rád/ráda, že chodím do svojí třídy. 

d) Jsem rád/ráda, že bydlím se svojí skupinou. 

e) V mojí třídě se cítím dobře.  

f) Mám v DDŠ kamarády, se kterými bych se kamarádil/kamarádila, i 

kdybychom se potkali v běžné ZŠ. 

g) Mám raději kamarády z DDŠ než co jsem měl/měla doma, protože tihle 

mi víc rozumí a mají podobné problémy jako já. 

h) Až odejdu z DDŠ, přestanu se s mými kamarády z DDŠ bavit. 

i) Mám v DDŠ kamarády jen proto, abych nebyl/nebyla sám/sama, za 

opravdové kamarády je ale nepovažuji.  

j) Kdyby někteří žáci z DDŠ odešli, bylo by tady lépe.  

k) Myslím si, že jsem v DDŠ mezi ostatními dětmi celkem 

oblíbený/oblíbená. 

 

16. Teď sem můžeš krátce napsat, co ti v DDŠ chybí, co bys chtěl/chtěla změnit, co ti 

vadí nebo naopak co tady máš rád/ráda.  

 

…………………………………………………………………………………..... 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

................................................................................................................................. 

 

 

Děkuji za spolupráci 

Soňa Bittnerová 
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Příloha č. 3 Závěrečná tabulka sociometrie 

----------------------- Závěrečná tabulka - přehled: ----------------------- 

Třída:  DDŠ 

Počet žáků:  26 

Počet přítomných:  25 (96%) 

 

- - - - - - - - - - - - - Kladné pocity: - - - - - - - - - - - - - 

Kladné pocity (*5 - 35): 14,16 

Pocit bezpečí (*1 - 7): 2,40 

Pocit přátelství (*1 - 7): 2,48 

Pocit spolupráce (*1 - 7): 3,20 

Pocit důvěry (*1 - 7): 3,32 

Pocit tolerance (*1 - 7): 2,76 

 

- - - - - - - - - - - - - Kvalita kolektivu: - - - - - - - - - - - - - 

Kvalita kolektivu (0 - 5*):  3,28 

Ve třídě je nešť. žák: ano: 56% 

Ve třídě je ubliž. žák: ano: 56% 

Do školy se těším: ano: 88% 

Někdo mi pomůže s problémy: ano: 96% 

Problémy řešíme v klidu: ano: 56% 
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Příloha č. 4 Sociogram – kladné volby 
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Příloha č. 5 Sociogram – záporné volby 
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Příloha č. 6 Primární zpracování dat z dotazníku – Tabulky a grafy 

Otázka č. 1 - Kolik máš v DDŠ dobrých kamarádů? 

a) 0 1 3% 

b) 1 0 0% 

c) 2 - 3 8 28% 

d) 4 - 5 4 14% 

e) Více než 5 16 55% 

Celkem odpovědí 29   

 

 

Otázka č. 2 - Jaké vlastnosti má dobrý kamarád? 

hodný 10 20% 

dá se mu věřit 9 18% 

pomáhající 8 16% 

je s ním sranda 8 16% 

upřímný 7 14% 

přátelský 7 14% 

Celkem odpovědí 49   

 

 

 

 

Otázka č. 3 - Máš nějaké dobré kamarády ve své třídě? 

a) Ano, všechny 7 24% 

1 
3% 

0 
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4 
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a) 0
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b) Ano, skoro všechny 11 38% 

c) Ano, ale jen málo z nich 10 34% 

d) Ne, nemám 1 3% 

Celkem odpovědí  29   

 

 

Otázka č. 4 - Máš nějaké dobré kamarády ve své skupině? 

a) Ano, všechny 8 28% 

b) Ano, skoro všechny 16 55% 

c) Ano, ale jen málo z nich 5 17% 

d) Ne, nemám 0 0% 

Celkem odpovědí 29   

 

 

Otázka č. 5 - Máš kamarády mezi opačným pohlavím? 

a) Ano 29 100% 

b) Ne 0 0% 

Celkem odpovědí 29   
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c) Ano, ale jen málo z nich

d) Ne, nemám

8 
28% 

16 
55% 

5 
17% 

0 
0% 

a) Ano, všechny
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0% 
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Otázka č. 6 - Máš mezi opačným pohlavím někoho, koho nemáš rád/a, nebo s kým 

si nerozumíš? 

a) Ano 24 83% 

b) Ne 5 17% 

Celkem odpovědí 29   

 

 

Otázka č. 7 - Čeho si vážíš na svých kamarádech? 

pomůže/poradí 10 26% 

upřímnost 7 18% 

dá se mu věřit 7 18% 

je s ním sranda 6 16% 

přátelský, dobře se chová 4 11% 

není lakomý 4 11% 

Celkem odpovědí 38   

 

 

 

Otázka č. 8 - Čeho si vážíš na kamarádech opačného pohlaví? 

je s ním sranda 7 26% 

dá se mu věřit 7 26% 

přátelství 4 15% 

hodný 3 11% 

poradí/pomůže 3 11% 

normální, chová se dobře 3 11% 
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b) Ne
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Celkem odpovědí 27   

 

 

Otázka č. 9 – Pokud je mezi dětmi z DDŠ někdo, koho nemáš rád/a, s kým se 

nekamarádíš, co ti na něm/na nich vadí? 

namyšlený, machruje 7 17% 

neumí se chovat 6 15% 

dělá rozbroje 6 15% 

nadává 6 15% 

lže, do všeho se plete 8 20% 

falešný 4 10% 

pomlouvá 4 10% 

Celkem odpovědí 41   

 

 

 

Otázka č. 10 - Pokud je mezi dětmi z DDŠ někdo opačného pohlaví, koho nemáš 

rád/a, s kým se nekamarádíš, co ti na něm/na nich vadí? 

špatné chování 8 28% 

namyšlenost/povýšenost 7 24% 

lže 4 14% 

nadává/ uráží 4 14% 

špatná hygiena 3 10% 

drzost/provokace 3 10% 
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Celkem odpovědí 29   

 

 

Otázka č. 10 – Chlapci 

chování (neumí se chovat) 4 29% 

vlastnosti (povýšená, namyšlená, arogantní,..) 4 29% 

konkrétní chování (žaluje, pomlouvá,..) 3 21% 

špatná hygiena (špindíra,..) 3 21% 

Celkem odpovědí 14   

 

 

Otázka č. 11 - Chodil/a jsi někdy s někým? 

a) Ano, vícekrát 22 76% 

b) Ano, ale jen jednou 6 21% 

c) Ne 1 3% 

Celkem odpovědí 29   
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Kolik ti bylo let? 

10 let 7 16% 

11 let 8 18% 

12 let 7 16% 

13 let 13 29% 

14 let 6 13% 

15 let 4 9% 

Celkem odpovědí 45   

 

 

Jak dlouho ten vztah trval? 

méně než měsíc 10 29% 

1 - 6 měsíců 15 43% 

6 - 12 měsíců 5 14% 

1 - 2 roky 2 6% 

3 - 4 roky 3 9% 

Celkem odpovědí 35   

 

 

Otázka č. 12 - Umíš si představit nebo chtěl/a bys chodit s někým z DDŠ? 

a) Ano 6 21% 

b) Ne 23 79% 

Celkem odpovědí 29   
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Otázka č. 13 - Pokud ano - proč? 

hezký/á, milý/á, hodný/á,.. (konkrétní vlastnosti) 5 83% 

možnost  být spolu každý den, má to cenu 1 17% 

Celkem odpovědí 6   

 

 

Otázka č. 14 - Pokud ne - proč? 

není to o ničem, nemá to cenu 11 52% 

nikdo se mi tady nelíbí 5 24% 

mám vztah doma 3 14% 

namyšlený 2 10% 

Celkem odpovědí 21   

 

 

Otázka č. 15 - Prosím, zakroužkuj všechny odpovědi, které u tebe platí. 

a) Myslím si, že jsme v DDŠ Měcholupy dobrý kolektiv. 13 8% 

b) Myslím si, že se k sobě v DDŠ většinou chováme hezky. 15 9% 

c) Jsem rád, že chodím do svojí třídy. 22 13% 

d) Jsem rád, že bydlím se svojí skupinou. 22 13% 
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e) V mojí třídě se cítím dobře. 23 14% 

f) Mám v DDŠ kamarády, se kterými bych se kamarádil,                  

i kdybychom se potkali v běžné ZŠ. 26 16% 

g) Mám raději kamarády z DDŠ než co jsem měl doma, 

protože tihle mi víc rozumí a mají podobné problémy jako 

já. 2 1% 

h) Až odejdu z DDŠ, přestanu se s mými kamarády z DDŠ 

bavit. 4 2% 

i) Mám v DDŠ kamarády jen proto, abych nebyl sám, za 

opravdové kamarády je ale nepovažuji. 3 2% 

j) Kdyby někteří žáci z DDŠ odešli, bylo by tady lépe. 22 13% 

k) Myslím si, že jsem v DDŠ mezi ostatními dětmi celkem 

oblíbený/oblíbená. 12 7% 

Celkem odpovědí 164   

 

 

Otázka č. 16 - Teď sem můžeš krátce napsat, co ti v DDŠ chybí, co bys chtěl/chtěla 

změnit, co ti vadí nebo naopak co tady máš rád/ráda. 

něco jim v ddš chybí 33 58% 

něco se jim v ddš líbí 17 30% 

něco by chtěli změnit 7 12% 

13 
8% 

15 
9% 

22 
14% 

22 
13% 

23 
14% 

26 
16% 

2 
1% 

4 
3% 

3 
2% 

22 
13% 

12 
7% 

a) Myslím si, že jsme v DDŠ Měcholupy
dobrý kolektiv.

b) Myslím si, že se k sobě v DDŠ většinou
chováme hezky.

c) Jsem rád, že chodím do svojí třídy.

d) Jsem rád, že bydlím se svojí skupinou.

e) V mojí třídě se cítím dobře.

f) Mám v DDŠ kamarády, se kterými bych
se kamarádil, i kdybychom se potkali v
běžné ZŠ.
g) Mám raději kamarády z DDŠ než co jsem
měl doma, protože tihle mi víc rozumí a
mají podobné problémy jako já.
h) Až odejdu z DDŠ, přestanu se s mými
kamarády z DDŠ bavit.

i) Mám v DDŠ kamarády jen proto, abych
nebyl sám, za opravdové kamarády je ale
nepovažuji.
j) Kdyby někteří žáci z DDŠ odešli, bylo by
tady lépe.

k) Myslím si, že jsem v DDŠ mezi ostatními
dětmi celkem oblíbený/oblíbená.
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Celkem odpovědí 57   

 

 

V DDŠ mi chybí: 

rodina 8 24% 

sourozenci 5 15% 

kamarádi 10 30% 

PC, TV, telefon 4 12% 

vycházky, volnost 4 12% 

město 1 3% 

psycholog 1 3% 

Celkem odpovědí 33   

 

 

 

 

 

V DDŠ se mi líbí: 

jídlo 1 6% 

vychovatelé, tety 10 59% 

děti 2 12% 

blízko domů 1 6% 

všichni zadobře 1 6% 
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volnost 1 6% 

škola 1 6% 

Celkem odpovědí 17   

 

 

V DDŠ bych chtěla/a změnit: 

děti 2 29% 

nechodit do školy 1 14% 

jezdit domů každý víkend 2 29% 

blíž k domovu 2 29% 

Celkem odpovědí 7   
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