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Abstrakt  

Diplomová práce se zabývá využitelností modelu terapeutické komunity v práci 

s rizikovou mládeží. Cílem práce je poskytnout informace o možném propojení těchto dvou 

fenoménů na základě teorie, ale i české praxe. Práce je dělena na část teoretickou a výzkumnou. 

Kapitoly teoretické části se věnují popisu cílové skupiny z hlediska vývojového období 

dospívání, dále pak modelu terapeutické komunity z obecného hlediska a jeho možné aplikaci 

v rámci rozdílných diagnostických okruhů. Poslední kapitola teoretické části popisuje využití 

modelu terapeutické komunity v práci s rizikovou mládeží v historických souvislostech. Dále 

pak poukazuje na kompatibilitu modelu terapeutické komunity s plněním vývojových úkolů v 

dospívání. Výzkumná část mapuje využití prvků modelu terapeutické komunity v praxi, a to ve 

vybraných zařízeních, kde se s rizikovou mládeží pracuje. Poskytuje tedy informace o výskytu a 

podobě konkrétních prvků v konkrétních zařízeních.  

Klíčová slova       

Terapeutická komunita, účinné prvky modelu terapeutické komunity, dospívání, 

adolescence, vývojové úkoly, riziková mládež, poruchy chování, ústavní péče.  

Abstract 

The master thesis deals with the applicability of the model of therapeutic community in 

the work with youth at risk. The aim of the thesis is to provide information about possible 

connection of these two phenomena based on theory and Czech practice. The thesis has a 

theoretical and an empirical part. The chapters of the theoretical part describe target groups from 

the view of adulthood development, the model of therapeutic community and its possible 

application in various diagnostic circles. The last chapter of the theoretical part describes the 

employment of the model of therapeutic community in the work with youth at risk in a historical 

perspective. Next, it suggests that the model of therapeutic community is compatible with the 

attainment of developmental goals during maturing. The empirical part maps the usage of 

elements of therapeutic community model in selected facilities which work with youth at risk. It 

informs whether these elements occur and if so, what shape they take in practice.  

Keywords 

Therapeutic community, effective elements of the therapeutic community model, 

maturing, adolescence, developmental goals, youth at risk, behavioural disorders, institutional 

care 
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ÚVOD  

Téma i celá tato diplomová práce vznikly na základě mé vlastní potřeby zmapovat 

souvislosti a možné propojení určité cílové skupiny s určitou metodou, či systémem práce, jež 

mi jsou blízké.   

Cílovou skupinou je v tomto případně riziková mládež, s kterou již pár let pracuji. 

Metodou/systémem práce je terapeutická komunita. V terapeutické komunitě pro drogově 

závislé jsem měla možnost strávit tři týdny během své praxe k bakalářské práci. Místní život a 

způsob práce s klienty, který jsem měla možnost reálně zažít a vidět, mě nadchl svou 

komplexností a viditelnými výsledky.  

Během svého studia jsem se stále vracela k myšlence možného propojení terapeutické 

komunity a rizikové mládeže, které se mi zdálo být nasnadě, ale jeho účelné využití jsem 

v současném systému práce s touto cílovou skupinou postrádala. Na základě těchto motivů 

jsem se rozhodla zmapovat propojení těchto dvou fenoménů, a to jak na základě teoretických 

předpokladů, tak skrze pozorování v české praxi.  

Práce obsahuje dvě části, teoretickou a výzkumnou. Teoretická část je dále rozdělena 

na tři kapitoly. V první kapitole se věnuji popisu vývojového období dospívání a plynule 

přecházím k problematice rizikového chování, a tedy i k cílové skupině rizikové mládeže. 

Dalším bodem této kapitoly je popis současného systému práce s touto cílovou skupinou v 

ČR.  

Druhá kapitola je věnována terapeutické komunitě, jakožto modelu, který je 

přenositelný a aplikovatelný do různých odvětví sociální práce. Popisuji zde základní principy 

a účinné prvky tohoto modelu. 

Historický význam a možnosti této kombinace, tedy práce s rizikovou mládeží skrze 

model terapeutické komunity, jsou nastíněny v třetí kapitole teoretické části. 

Ve výzkumné části mapuji situaci možného propojení těchto dvou fenoménů v české 

praxi. Za cíl jsem si dala zmapovat a popsat výskyt jednotlivých účinných prvků modelu 

terapeutické komunity ve vybraných zařízeních, kde se pracuje s rizikovou mládeží.   
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TEORETICKÁ ČÁST 

1. Adolescence / dospívání 

V každém životním období má člověk jiné priority, klade si jiné cíle, potřebuje ke své 

spokojenosti jiné podněty atp. V období adolescence, o kterém pojednává tato kapitola, je to 

ale v zásadě poprvé v režii samotného jedince, který se začíná osamostatňovat, zabývat se 

sám sebou a právě tím, co od života chce on sám, jaký má být jeho další krok. Tato fáze 

osamostatňování je doprovázena ještě mnoha dalšími úkoly a specifiky, které z této životní 

fáze dělají jednu z nejobtížnějších.  

 1.1 Vymezení / definice  

1.1.1 Dělení dle Macka 

Macek tento životní úsek nazývá adolescencí a pojímá ji jako bránu, čas mezi dětstvím 

a dospělostí. Čas, který zahrnuje jak dospívání, tak i mládí. Pro relativně široký časový záběr, 

který spadá pod tuto životní etapu, a velké množství biologických, psychických a sociálních 

změn, je nutné její rozčlenění, rozlišujeme tedy mezi časnou, střední a pozdní adolescencí 

(Macek, 2003, s. 9-10). 

Časná adolescence (deset až třináct let) s sebou nese v nejvyšší míře pubertální změny. 

Díky biologickým a fyzickým změnám, které se u jedince spouští, dochází k prvnímu kroku 

od dětství k dospělosti. V tomto období lze u všech adolescentů sledovat pohlavní dozrávání, 

které s sebou přináší i náhlý zájem o vrstevníky opačného pohlaví. 

Střední adolescence (čtrnáct až šestnáct let) je období, kdy mladý člověk pozoruje a 

hodnotí sebe i ostatní. Snaží se nějakým způsobem vymezit vůči svému okolí, stává se 

součástí různorodých subkultur mládeže. Adolescent si v této etapě hledá cestu sám k sobě, 

jinak řečeno: jde o hledání vlastní identity.  

Pozdní adolescence (sedmnáct až dvacet let) je fáze nejbližší dospělosti, v této době se 

jedinec rozhoduje o svých pracovních možnostech, kam jít po škole, čím se bude živit. Mění 

se primární pohled z „tady a teď“ na budoucí cíle. V tomto věku u adolescenta roste potřeba 

někam patřit, mít kolem sebe lidi, s kterými může sdílet svůj život, být něčeho součástí 

(Macek, 2003, s. 35-36). 
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1.1.2 Dělení dle Vágnerové 

Autorka taktéž charakterizuje toto období jako přechodnou dobu mezi dětstvím a 

dospělostí, ale celkově jej nazývá dospíváním. Rozděluje tuto etapu na dvě fáze, a to na 

pubescenci a adolescenci. Pubescenci vymezuje věkovým rozhraním jedenáct až patnáct let. 

Adolescence na ni plynule navazuje, rozmezí tohoto období stanovuje na patnáct až dvacet 

let, je však nutné počítat s individuálními odlišnostmi. 

V období pubescence převládají tělesné a pohlavní změny, nicméně se u jedince mění 

také způsob myšlení, osamostatňuje se od rodiny a pozornost přesouvá k vrstevníkům. Ke 

konci pubescence jedinec ukončuje povinnou školní docházku, nastává pro něj tedy jedno 

z prvních rozhodování o vlastní budoucnosti (Vágnerová, 2000, s. 209). 

Druhá fáze dospívání adolescence je započata pohlavním dozráním jedince. V tomto 

období jsou však primární spíše psychosociální změny. Dochází k vývoji osobnosti a vývoji 

jeho pozice ve společnosti, kde jedinec získává nové role. Psychické odpoutání od rodiny 

bývá dokončeno, vrstevníci mají v tomto období ještě větší vliv než kdy dříve. Konec tohoto 

období znamená i konec studijní přípravy na zaměstnání (vyjma vysokoškoláků), jedinec 

nastupuje do zaměstnání a stává se tak ekonomicky soběstačným (Vágnerová, 2000, s. 253). 

Tato práce se nepřiklání výlučně ani k jednomu ze zmíněných dělení. Bude-li se 

v textu objevovat slovo dospívající či adolescent bez další specifikace, půjde vždy o vyjádření 

téhož, tedy obecně o jedince nacházejícího se v tomto vývojovém období. Stejně tak bude 

užíváno v textu slov dospívání či adolescence, které v obecném slova smyslu odpovídají 

tomuto životnímu období jedince.   

1.2 Vývojové úkoly dospívání 

Pro dobré uchopení problematiky vývojových úkolů je vhodné se nejprve alespoň 

zkráceně seznámit s celkovým pojetím tohoto typu vývoje lidské osobnosti. Balcar (1983, s. 

82-83) uvádí dva základní druhy vývoje osobnosti, a to diferenciační a stadiální. 

Diferenciační vývoj je „nepřetržitý kvantitativní vnitřně určený vývoj ke složitější členitosti a 

jednotě duševního života“, tedy linie narození, dětství a dospělosti. Stadiální vývoj „obsahuje 

předpoklad na sebe navazujících, avšak psychologickou náplní kvalitativně odlišných stupňů, 

jimiž jedinec během svého vývoje postupně v zákonitém sledu prochází.“ Stádia na sebe 

navazují, ale liší se od sebe obsahem vývojových změn a tím, čím ovlivňují tvorbu struktury 

osobnosti jedince.  
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Dle Eriksona úspěšné vypořádání se s vývojovým úkolem otevírá cestu k dobrému 

začlenění se do příslušných společenských vztahů a bezproblémového vstupu do dalšího 

stádia. Naopak neúspěch v plnění úkolu způsobuje osobní i společenské poruchy 

v přizpůsobivosti a komplikuje plnění vývojových úkolů v dalších stádiích (Balcar, 1983, s. 

85). 

Dospívání je jedním ze stádií lidského vývoje, má tedy své specifické úkoly, které by 

měl jedinec v tomto období splnit. 

1.2.1 Základní vývojový úkol: formování identity 

Základní vývojový úkol dospívání se týká tvorby vlastního sebepojetí, tedy vlastní 

identity.  

 Eriksonovo pojetí psychosociálního vývoje má osm stádií, které zahrnují celý lidský 

život. Adolescence je pátým stádiem, s tím se pojí i pátý vývojový úkol, kterým je hledání a 

nalezení vlastní identity. Mladý člověk v tomto období hledá sám sebe, své místo a smysl 

života. Jasné sebepojetí pomáhá jedinci v utváření reálných a smysluplných vztahů 

k vrstevníkům, autoritám i k sobě samému. V případě rozdílné zkušenosti s viděním sebe 

samého a tím, jak dospívajícího vnímají ostatní, se vytváří zmatená a nejednotná identita 

(Balcar, 1983, s. 86). 

Nielsen Sobotková (2014, s. 31-32) hovoří o tvorbě a formování identity jako o 

procesu, který trvá po celý lidský život, ale začíná v době dospívání. Pro vytvoření dospělé 

identity jedince je důležité uvědomit si souvislosti ohledně vlastního života, propojovat 

zkušenosti z minulosti a přítomnosti a na základě toho si utvářet vlastní obraz budoucnosti. V 

období dospívání je za identitu brána veškerá sebereflexe v kulturním a sociálním prostředí 

dotyčného jedince. Dospívající si potvrzuje své bytí ve společnosti i před sebou samým.  

Nielsen Sobotková (2014, s. 31-32) uvádí tyto základní aspekty zralé identity: 

- jedinec si uvědomuje svou unikátnost, čím se liší od druhých; 

- jedinec pociťuje sounáležitost se svým prostředím, tedy to, že někam patří; 

- jedinec vnímá svůj život a načerpané zkušenosti v souvislostech; 

- jedinec si uvědomuje odpovědnost za svůj život, za své jednání; 

- jedinec zažívá momenty autentičnosti a pravdivosti; 

- jedinec zažívá pocit integrity. 
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  Macek (2003, s. 19) upozorňuje, že tak, jak je adolescence rozdělena na 

charakteristická stádia, může být rozděleno i plnění vývojového úkolu. V období dospívání 

tedy různé podoby aktuálního stavu identity. Jedná se o teorii vývoje identity J. Marcii, který 

od sebe rozlišuje 4 typy identity: difúzní/rozptýlená identita, náhradní/uzavřená identita, 

nezávazná identita (moratorium) a dosažená/získaná identita. 

Difúzní rozptýlenou identitu charakterizuje u jedince snadné ovlivnění okolím, 

převážně vrstevníky. Dospívající mění své názory a normy chování dle toho, s jakou skupinou 

se zrovna v tu dobu identifikuje. Jeho sebehodnocení je závislé na reakcích okolí, není tedy 

ustálené. Jedinec zatím nemá potřebu sebedefinice.  

Náhradní uzavřená identita je stav, kdy jedinec bez vlastních zkušeností přebírá 

postoje, normy a cíle do budoucna od autorit. Jedná se především o rodiče, učitele či jiné 

vlivné osoby v jeho nejbližším okolí.  

Nezávazná identita neboli moratorium je považováno za důležitý předstupeň 

k dosažení dospělé identity. Hovoříme o takzvaném chráněném období, kdy si jedinec na 

vlastní kůži zkouší různé role, řeší krizové momenty, pěstuje své zájmy a objevuje hodnoty 

sobě vlastní. Dospívající zakouší krize spojené například s volbou povolání, krize ohledně 

partnerských vztahů, krize spojené s odloučením se od rodičů apod. Důležitou 

charakteristikou tohoto stavu je fakt, že jedinec sice krize prožívá a s nimi i spojené pocity 

úzkosti či pochybnosti, nicméně na sebe nebere skutečnou zodpovědnost. Tyto momenty jsou 

velmi zásadní pro vývoj dospělé a zralé identity. 

Posledním čtvrtým stavem je dosažená, získaná identita. Její popis zahrnuje ucelené 

prožívání minulosti, přítomnosti i budoucnosti. Jedinec si uvědomuje kontinuitu svého života, 

zažívá sebeakceptaci a posiluje své já. V této fázi je schopen i intimity v sexu.  

Všechny tyto fáze jsou normální součástí dospívání. Jedinec se může během této doby 

nacházet v různých stádiích identity, a to v různých oblastech svého prožívání. V některých 

oblastech se může cítit jistý; ví, co chce a proč. V jiných může zatím tápat, či se nechat vést 

druhými. Cílem je ale vždy dosažení identity zralé (neboli dospělé). Problém nastává ve 

chvíli, kdy se jedinec tohoto stavu nedočká a předcházející stavy trvají až do dospělosti 

(Macek, 2003, s. 19-20). 
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1.2.2 Vývojové úkoly dle R. Havighursta 

Kromě základního vývojového úkolu dospívání, čímž je formování identity, Nielsen 

Sobotková vyjmenovává další vývojové úkoly tohoto období, původně sestavené R. 

Havighurstem. Tyto úkoly jsou ve velké míře formovány kulturou společnosti, ve které se 

dospívající jedinec vyskytuje. Jedná se o osm vývojových úkolů, které by měl jedinec během 

dospívání splnit.  

1) dosáhnout nových a zralejších vztahů s vrstevníky obou pohlaví – zvládnutí tohoto 

úkolu má význam pro vytváření uspokojivého partnerského vztahu v dospělosti; 

2) dosáhnout mužské nebo ženské sociální role; 

3) akceptovat svou tělesnou konstituci; 

4) dosáhnout emoční nezávislosti od rodičů a jiných dospělých – emoční závislost 

nahrazuje respekt k druhému a snaha o partnerskou spolupráci; 

5) připravit se na manželství a rodinný život – první zkušenosti se sexem a partnerským 

vztahem; 

6) připravit se na ekonomickou nezávislost – volba povolání a následné získání 

kvalifikace pro vybraný obor; 

7) osvojit si určité hodnoty a etický systém – splnění tohoto úkolu pomáhá 

v nerozhodných situacích, při řešení dilemat se má jedinec čeho chytnout; 

8) dosáhnout společensky zodpovědného chování – jedinec se podílí na společenském 

životě, zapojuje se do dění v komunitě (Nielsen Sobotková, 2014, s. 32-33). 

Labáth (2001, s. 19-20) popisuje jedince, který úspěšně zvládl splnit všechny vývojové 

úkoly a cíle dospívání, takto: „dospívající je samostatný, nezávislý, zodpovědný člověk, 

připravený plnit úlohy vyplývající ze založení vlastní rodiny, úlohy v profesionálním životě, 

schopný vytvářet a udržovat hodnotné interpersonální vztahy, které ho citově uspokojují a 

naplňují. Je schopný vidět sám sebe i jiné lidi a prostředí, ve kterém žije, a to reálně, bez 

předsudků a deformací, které do vlastního vnímání vnáší svou nejistotou, nespokojeností, 

egoismem apod.“ Tento popis v určité míře koresponduje i s vývojovými úkoly dospívání, 

které byly zmapovány Havighurtsem.  

Tato kapitola popisovala dospívání, jakožto normální životní etapu. Období, kterým 

musí projít každý jedinec a které přináší do života jedny z prvních velkých otazníků. Jak má 

člověk obstát v této změti úkolů, nových rolí, očekávání a možností? Jak má obstát před 

ostatními, ale i před sebou samým? Každý jedinec má jiné vstupní podmínky pro zvládnutí 

všech těchto úkolů a zodpovězení otázek. Každý dospívající se může úkolu zhostit po svém, 
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zda a jakým způsobem jej splní, záleží na mnoha faktorech. Ty mohou být buď přínosné a 

podpůrné při jeho plnění, nebo naopak demotivující či nesoucí určité riziko. 

1.3 Rizikové chování v dospívání 

Vývojové úkoly spjaté s dospíváním mohou způsobit změnu chování a jednání u 

jedince. Při jejich plnění se dospívající mnohdy dostává do situací, se kterými si neví rady, 

neumí se rozhodnout či netuší, jak se má zachovat. Takovýchto momentů je v tomto období 

velké množství a přináší s sebou s tím spojená rizika.  

Dle Nielsen Sobotkové jsou určité rizikové způsoby chování a jednání adolescentů 

charakteristické právě pro toto období. Odůvodnění, proč se tak dospívající chová, je spjato 

právě s plněním vývojových úkolů. Konkrétně se jedná o vývoj identity a vývoj mezilidských 

vztahů.  

Ve spojitosti s hlavním vývojovým úkolem, tedy s formováním identity, jsou typické 

tyto způsoby chování adolescentů: 

1) Nápodoba dospělých – jedinec se snaží dostat do role dospělého skrze převzaté 

předčasně dospělé jednání. Tím může být kouření, konzumace alkoholických 

nápojů nebo také sexuální chování. Tento typ jednání je pro jedince snadno 

dosažitelný, ostatní atributy dospělého života jsou pro něj zatím nereálné. 

2) Dosažení autonomie – při plnění vývojového úkolu ohledně získání autonomie, 

tedy nezávislosti na užší rodině a názorech ostatních, se jedinec dostává do role 

demonstranta své nezávislosti. Velmi okázale dává najevo svou neovlivnitelnost 

autoritami, předvádí svou svobodu v rozhodování. Ta se může týkat užívání drog, 

sexuality, stravování ale také ve společensky nepřijatelném chování.  

3) Identifikace a diferenciace – snaha odlišit se od rodičů a ostatních dospělých a 

identifikace se sebou samotným patří k tvorbě dospělé identity. Způsoby plnění 

tohoto úkolu mohou jedince vést k porušování společenských norem. Často se tak 

děje ve vrstevnických skupinách, jelikož jedinec nechce být na plnění tohoto 

vývojového úkolu sám. Skrze skupinu vrstevníků, se kterou se identifikuje a díky 

které zažívá pocit odlišnosti a jedinečnosti, dosahuje uspokojení v tomto ohledu.  

4) Sebepotvrzování a experimentování – tyto způsoby jednání jsou úzce propojené 

s rostoucí autonomií jedince, jejíž potvrzování vyhledává adolescent převážně u 
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dospělých. Dosahuje toho často pomocí nebezpečných tahů, autorka uvádí 

například nebezpečné řízení automobilu či riskantní způsob zábavy.   

5) Překračování limitů – adolescent jedná v rozporu s pravidly a zákony, které 

udávají dospělí. Tím si potvrzuje svou nezávislost a volnost v rozhodování.  

6) Vyhledávání nových zážitků – jedince táhne potřeba zažít něco nového, to se může 

týkat jak změněných stavů vědomí, tak fyzické či emoční stránky. Tato potřeba 

bývá mnohdy naplňována právě chováním s riskantní charakteristikou, jako je 

užívání omamných látek, sexuální chování či adrenalinové aktivity. 

7) Vnímání vlastní kontroly – touha zvládnout věci sám, a to bez neustálé kontroly 

dospělých, vede dospívající k demonstraci své nezávislosti. Snaží se zvládnout 

riskantní situace bez pomoci druhých, dokázat tím, že mají vše pod kontrolou, 

nesou za své chování zodpovědnost a mohou kdykoli bez problémů přestat. Tato 

potřeba vlastní kontroly se často projevuje právě skrze rizikové chování. 

8) Coping1 (zvládání) a únik – nepříjemnou realitu mnohdy dospívající řeší pomocí 

copingových strategií. V těch rizikových případech se jedná o strategie, které 

problém odsouvají, či přebíjí. Může se jednat o poruchy příjmu potravy nebo také 

o konzumaci alkoholu či užívání návykových látek (Nielsen Sobotková, 2014, s. 

34-35). 

Ve druhé sféře vývojových úkolů, které ovlivňují způsob chování dospívajícího, jsou 

hlavním tématem vztahy. Jedná se o vztahy mezi vrstevníky, ale také o vztahy s dospělými. 

V rámci těchto úkolů, jsou popsány následující charakteristické způsoby chování u 

adolescentů.  

1) Komunikace – v období adolescence je potřeba styku a komunikace s vrstevnickou 

skupinou velmi důležitá. Snaha o zpříjemnění komunikace a její ulehčení skrze 

rizikové chování nebývá výjimečná. Mezi povzbuzující a pohodu navozující 

prostředky patří marihuana, alkohol či psychoaktivní látky.  

2) Sdílení zážitků a emocí – Snaha patřit do skupiny vrstevníků, získat si populární 

postavení mezi ostatními a být skupinou oceňován může adolescenta vést 

k rizikovému způsobu chování, který je ve skupině běžný, mnohdy i vyžadovaný.  

                                                 

1 Coping – „zvládání je stále se měnící kognitivní a behaviorální úsilí jedince zvládnout, popř. tolerovat 

anebo zredukovat požadavky, jež zatěžují či dokonce převyšují jeho psychické zdroje.“ (Zmrzlá, 2009, s. 6)  

Copingové strategie - reakce, skrze které se jedinci snaží snižovat intenzitu nežádoucí zátěže. Dle 

nejzákladnějšího dělení se odlišují strategie orientované na problém, na emoce nebo na únik. (Zmrzlá, 2009, s. 9) 
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3) Sdílený rituál – ve skupině vrstevníků se adolescent často setkává s chováním, 

které má rysy rituálu. Toto rituální chování je důležité pro soudržnost skupiny, 

tedy pokud chce být adolescent součástí této skupiny, měl by být součástí i těchto 

opakujících se rituálních činů. Příkladem takovýchto rituálů může být společné 

kouření marihuany či tabákových výrobků, společné holdování alkoholu nebo také 

skupinové agresivní či sexuální chování. 

4) Napodobování, soutěživost – rizikové chování je ve skupině často vzájemně 

napodobováno. Skupina mimo jiné utváří iluzi kontroly, jedinec má pocit, že se 

mu s ostatními nemůže nic stát. Funguje na bázi „když to zvládl on/ona, zvládnu to 

také“. Tento způsob smýšlení vystavuje dospívající nebezpečným a 

nekontrolovatelným situacím. Autorka zmiňuje nebezpečné řízení auta, 

nebezpečné hry, deviantní způsoby chování, užívání návykových látek apod.  

5) Zkoumání reakcí a limitů – tento způsob chování se váže ke vztahu mezi 

dospívajícím a dospělým jedincem. Adolescent zjišťuje, co si může dovolit a co 

ne, co mu projde a co už ne. Zajímá ho reakce dospělého na porušení pravidel a 

norem ve společnosti, proto je porušuje. Skrze toto chování si mimo jiné jedinec 

potvrzuje svou vlastní pozici svobodného jedince a svou odlišnost od ostatních.    

6) Diferenciace a opozice – snaha o to být jiný než rodič a dospělý obecně, vede 

dospívající k vrstevníkům. Ti v tuto chvíli odpovídají jejich potřebám, odpovídají 

modelu, kterého se mohou držet, s kterým se mohou ztotožnit. Chování 

dospívajících je v protikladu s představami dospělých, jedná se o jakýsi způsob 

revolty (Nielsen Sobotková, 2014, s. 35-36). 

Z této typologie chování při plnění vývojových úkolů u adolescentů, vycházejí 

nejčastěji tyto projevy rizikového chování:  

- zneužívání alkoholu, marihuany a dalších návykových látek; 

- hazardní způsoby chování, revolta vůči dospělým a autoritám – porušování norem 

daných společností, agresivní způsoby chování, poruchy příjmu potravy; 

- nezdravé pojetí sexuality. 

Všechny uvedené způsoby rizikového chování jsou odvozené od plnění zmíněných 

vývojových úkolů. Záleží ale pouze na dospívajícím, jakým způsobem se s úkoly vypořádá. 

Míra rizikovosti, tedy doba jejího trvání, rozsah a intenzita se odlišují dle individuální situace 

jedince a podmínek, ve kterých se dospívající vyskytuje. Kromě zmíněných rizikových, 

existují samozřejmě i zdravé a společensky přijatelné nebo přijatelnější možnosti, jak k jejich 
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splnění dospět a zároveň dostát potřebám, které jsou v tomto období pro jedince klíčové. 

Pozitivních či negativních vlivů, které mají dopad na chování jedince při plnění vývojových 

úkolů, je celá řada.  

V podstatě stejné projevy rizikového chování jsou popsány v následující podkapitole 

v rámci syndromu rizikového chování. Níže uvedené ochranné a rizikové faktory můžeme 

tedy pokládat za totožné s těmi faktory, které mají vliv na způsob plnění vývojových úkolů 

v tomto období. Z toho plyne: čím větší množství rizikových faktorů u jedince, tím větší 

pravděpodobnost řešení vývojového úkolu skrze rizikový způsob chování.   

1.3.1 Syndrom rizikového chování v dospívání 

Rizikové chování v dospívání může být způsob, jak jedinec řeší svou aktuální 

vývojovou situaci. Dalo by se tedy říci, že je to chování účelné a v této etapě i funkční. 

Dospívající si ale často neuvědomuje, jakým způsobem si svým chováním může znepříjemnit 

budoucí život. Může se jednat o zápis v trestním rejstříku, drogovou kariéru, problémy se 

zaměstnatelností apod. Mimo jiné se toto rizikové chování mládeže podepisuje na 

ekonomické situaci celé společnosti. WHO2, na základě těchto aspektů zavádí pojem Syndrom 

rizikového chování v dospívání, dále jen SRCH (Nielsen Sobotková, 2014, s. 45). 

Z hlediska projevů, je tento syndrom popisován prostřednictvím tří oblastí, které 

mohou být úzce propojené a mají společné příčiny. Jedná se o oblast užívání návykových 

látek, nejčastěji jde o nikotin, alkohol a další drogy. Druhá oblast je psychosociální, kam 

spadají poruchy chování, agrese, sebevražedné sklony, či kriminální chování dospívajících. 

Třetí oblast se týká rizik souvisejících s reprodukcí. Mezi tyto rizika patří předčasný sexuální 

život, střídání partnerů, nechtěné těhotenství či pohlavní nemoci (Marková, 2008, s. 190). 

Hamanová a Kabíček uvádí rizikové a ochranné faktory, které mají vliv na vývoj 

SRCH u dospívajících jedinců. Faktory rozdělují do tří skupin: individuální, rodinné a 

společenské.  

Individuální faktory: 

Rizikové: problémové chování dítěte již v dětství, zanedbání či zneužití dítěte, 

nízká sebedůvěra a sebeúcta v období adolescence, chronická nemoc a handicap, 

                                                 

2 WHO – Světová zdravotnická organizace 
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neúspěch ve škole, předčasné těhotenství či rodičovství, nejisté vyhlídky budoucnosti, 

nezaměstnanost, velká chudoba, bouřlivá povaha, příslušnost k menšinám. 

Ochranné: inteligence, kladný postoj k sobě samému (sebeúcta a sebedůvěra), 

pozitivní vyhlídky do budoucnosti, možnost být součástí „pozitivní“ skupiny 

vrstevníků, cenění si vzdělání a zdravého životního stylu, empatie, altruismus, víra, 

schopnost sebekontroly. 

Rodinné faktory: 

Rizikové: ztráta rodinného příslušníka, zavržení rodičem, chronicky nemocní 

rodiče (duševně nebo tělesně), rodiče závislí na návykových látkách, příliš 

autoritativní rodiče, nadměrně benevolentní rodiče, špatná komunikace v rodině, 

dysfunkčnost rodiny. 

Ochranné: přívětivé vztahy v rodině, otevřená komunikace, přijímání jedince 

se vším, co k němu patří, soulad mezi hodnotami rodiny a vrstevníků. 

Společenské faktory: 

Rizikové: chudoba, příležitost ke kriminálnímu chování, absence pozitivních 

vzorů, negativní vliv medií, přístup ke zbraním, malá úroveň vzdělání, 

nezaměstnanost. 

Ochranné: kvalitní možnosti vzdělání, pozitivní vzory v okolí, kreativní 

příležitosti pro trávení volného času, přísné zákony v oblasti zbrojního průmyslu a 

drog, pozitivní vliv médií, morálně silná společnost (Hamanová a Kabíček, 2004). 

Tyto rizikové a protektivní faktory patří mezi důležité indikátory možného rizikového 

způsobu života v dospívání. Každý jedinec přichází do tohoto období s jinými vstupními 

podmínkami, které mohou ovlivňovat jeho vypořádání se s vývojovými úkoly. Ti dospívající, 

kteří mají vstupní podmínky zhoršené a u nichž převládají rizikové faktory (byť v jedné 

oblasti) a u kterých se projevují rizikové způsoby chování, nazývá společnost „rizikovou 

mládeží“.  

1.3.2 Riziková mládež 

Když se v dnešní době mluví ve společnosti o rizikové mládeži, jedná se často o již 

negativně definovanou cílovou skupinu těch, kteří se chovají rizikově. Mnohem lépe a 

v širším kontextu vystihuje tuto cílovou skupinu anglický překlad: „youth at risk“, ve volném 

překladu: „mládež v ohrožení“. Tento název totiž zahrnuje i ty dospívající, kteří jsou zatím 
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pouze v ohrožení možného rizikového způsobu života a to na základě výše zmíněných 

faktorů.  

Následující vybrané definice rizikové mládeže vystihují správný výklad tohoto pojmu.  

Kasal (2013, s. 347) považuje za rizikovou mládež ty jedince, u kterých se během 

dospívání vytvoří podmínky pro chování, které jsou v dlouhodobém horizontu ohrožující pro 

jejich zdravý sociální a psychický vývoj. Toto chování je rovněž vnímáno společností jako 

ohrožující, tedy rizikové. 

Labáth (2001, s. 11) popisuje rizikovou mládež jako ty dospívající, u nichž se díky 

působení různorodých faktorů zvyšuje pravděpodobnost sociálního a psychického selhání. Za 

mládež považuje jedince nacházející se ve vývojovém období pubescence a adolescence, což 

je specifická doba mezi dětstvím a dospělostí.  

Matoušek (2003, s. 185) popisuje rizikovou mládež těmito slovy: „Mládež, u níž je 

vyšší riziko sociálního selhání. Dispozičními faktory jsou dědičnost, konstituce, nižší úroveň 

zdraví a rozumových schopností, poruchy morálního vývoje, dysfunkční rodina, neúčast na 

vzdělávání a na trhu práce, bydlení ve velkém městě, příslušnost k sociálním subkulturám 

apod.“ 

Pod tímto pojmem si tedy můžeme představit jak mládež, která v průběhu dospívání 

již řeší vývojové úkoly rizikovou formou chování, tak mládež, která má díky určitým 

podmínkám vyšší pravděpodobnost k tomuto způsobu plnění.   

Z teoretické části práce tedy vyplývá, že se chování u dospívajících odvíjí od plnění 

vývojových úkolů a potřeb, které jsou pro toto období charakteristické. Možností, jak se 

s úkolem vypořádat, je celá škála, přičemž vše závisí na konkrétním jedinci a vlivných 

faktorech, s kterými do tohoto období vstupuje. Splnění těchto úkolů je pro zdravý vývoj 

jedince zásadní, jelikož skrze ně dochází k uspokojení potřeb a dospívající pak může lépe 

zvládnout nadcházející vývojové úkoly v pozdějších obdobích.  

V případě, že jedinec není schopen dosáhnout splnění vývojového úkolu zdravou, 

společensky přijatelnou formou, řešením je forma zástupná, ta má mnohdy právě rizikový 

charakter. Tato zástupná forma ale jedince nedovede k finálnímu vyřešení úkolu, pouze jej 

nahrazuje a v aktuální situaci dodává pocit uspokojení potřeb. Jedinec se tedy chtě nechtě 

zastavuje v tomto stádiu a během života opakuje vzorce chování, které mu alespoň částečně 

potřeby naplňovaly a které jsou mnohdy rizikového charakteru.  
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Společnost na toto problematické období reaguje. Vznikl a funguje systém práce s 

rizikovou mládeží zahrnující specifické sociální služby, které se snaží reagovat na obtížné 

životní situace v průběhu celého procesu dospívání. 

1.3.3 Systém práce s rizikovou mládeží v ČR 

V dnešní době existuje státem vytvořený a realizovaný systém práce, který reaguje na 

jedince a životní situace, ve kterých se nacházejí. Tato soustava institucí a služeb zřizovaná 

státem je doplňována službami, které spadají pod nestátní neziskový sektor. Služby a instituce 

jsou nastaveny tak, aby ve své komplexnosti fungovaly a byly k dispozici co nejširšímu 

spektru klientů této cílové skupiny. Tvoří tedy systém, který nabízí své služby podle aktuální 

situace. 

Pro rizikovou mládež jsou dle Matouška (2010, str. 270-273) určeny tyto služby, 

instituce a zařízení poskytující různorodý způsob práce, a to s ohledem na životní situaci 

jedince. V této práci jsou podrobněji popsány jen níže zmíněné, mimo ty však do 

uceleného systému patří ještě výchovní poradci a osoby pověřené prevencí sociálně 

patologických jevů na školách, v oblasti školství se dále zavedla funkce asistenta učitele. 

Orgány sociálně-právní ochrany dítěte (dále jen OSPOD) 

Kurátoři pro mládež  

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 

Střediska výchovné péče 

Diagnostické a výchovné ústavy 

Domy na půl cesty 

Probační a mediační služby 

OSPOD 

OSPOD má velmi široký záběr působení. Pro tuto práci není nutné vyjmenovat 

veškeré činnosti OSPOD, proto jsou zmíněné pouze ty, které jsou spojené s rizikovým 

způsobem chování u dítěte/mladistvého. Orgány pověřené výkonem sociálně-právní ochrany 

dítěte se zaměřují převážně na: „děti a mládež, jejichž rodiče či vychovatelé nemohou či 

nechtějí plnit výchovné povinnosti, a na děti, které utíkají z doma, vedou nemravný nebo 

zahálčivý život nebo na kterých byl spáchán trestný čin“ (Matoušek, 2003, s. 206). 

Činnosti mohou být preventivního a poradenského charakteru. Jedná se zejména o 

dohled na dodržování povinností spojených s plněním rodičovské zodpovědnosti, omezování 



21 

 

negativních vlivů na vývoj dítěte v jeho přirozeném prostředí a zjišťování příčin jejich vzniku. 

Ukládá výchovná opatření3 a dohlíží na jejich plnění. OSPOD dále nabízí rodičům či 

vychovatelům pomoc při řešení výchovných či jiných problémů spojených s péčí o dítě. 

Činnosti ochranného charakteru jsou nejčastěji spojovány s nařízením ústavní výchovy a 

dohledem na její průběh (Zákon č. 359/1999 Sb.).4 

Kurátor pro mládež 

Kurátorem pro mládež je odborný státní úředník, zabývající se dětmi a mládeží 

z rodin, které nefungují tak, jak by měly. Zabývá se dětmi a mládeží, které žijí nemravným a 

zahálčivým způsobem5, které opakovaně utíkají z domova či na kterých byl spáchán trestný 

čin. Kurátor nabízí dětem i rodinám pomoc při řešení nepříznivých podmínek, ve kterých se 

nacházejí a které mohou mít špatný vliv na vývoj dítěte či mladistvého. Kurátor monitoruje 

změny v chování dítěte, sleduje případné projevy nesnášenlivosti či násilného ražení, hodnotí 

způsob trávení volného času. Mezi další činnosti kurátora patří účast na trestních řízeních, 

které jsou vedeny proti mladistvému (Matoušek, 2010, s. 270).  

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (NZDM) 

NZDM poskytují preventivní služby dětem a mládeži ambulantní či terénní formou. 

Služba cílí na zlepšení kvality života mládeže a dětí, která jsou (nebo mohou být) ohrožena 

společensky nežádoucími vlivy, a to pomocí snižování sociálních a zdravotních rizik, které 

vycházejí z jejich způsobu života. Umožňuje jedinci dosáhnout lepší orientace v sociálním 

prostředí a vytvořit podmínky, skrze které může dojít k řešení nepříznivé či ohrožující situace. 

Mezi činnosti, které služba obsahuje, patří: „výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc 

pro uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí“ (Zákon č. 

108/2006 Sb.). 

Střediska výchovné péče  

Střediska výchovné péče (dále jen SVP) nabízejí ambulantní, některé i pobytové, 

služby pro děti a mládež. SVP poskytují preventivně-výchovnou péči pro děti a mládež, u 

kterých se vyskytuje rizikový způsob chování. Střediska poskytují své služby i rodinám 

                                                 

3 Výchovná opatření dle Matouška (2003, s. 262) jsou napomenutí, dohled a omezení. Jsou ukládána 

v zájmu řádné výchovy.  
4 Zákon o sociálně-právní ochraně dětí 
5 Nemravný a zahálčivý život u dětí a mládeže – zanedbávání školní docházky, požívání alkoholu a 

jiných návykových látek, výdělek prostitucí, spáchání trestného činu/činu jinak trestného 
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klientů. Je zde kladen velký důraz na spolupráci rodiče či vychovatele (Matoušek, 2003, s. 

229). Tento typ zařízení bude podrobněji popsán v empirické části práce. 

Diagnostické a výchovné ústavy 

Diagnostický a výchovný ústav jsou školská zařízení, která zajišťují náhradní výchovu 

ohroženým dětem či dětem s rizikovým způsobem chování, a to do dovršení dospělosti, 

případně do 19 let. Diagnostické ústavy přijímají děti a mladistvé s nařízenou ústavní 

či ochrannou výchovou, nebo v případě žádosti rodičů/vychovatelů. Pobyt v diagnostickém 

ústavu trvá přibližně dva měsíce, během kterých dochází ke komplexnímu vyšetření 

dítěte/mladistvého. Na základě takto stanovených výsledků bývá dospívajícímu navržena 

další vhodná péče. Výchovný ústav je jednou z nejčastějších variant, kam se dospívající po 

pobytu v diagnostickém ústavu přesouvá. U dětí mladších patnácti let se jedná o dětský 

domov se školou (Matoušek, 2003, s. 237). Konkrétnější popis těchto zařízení je poskytnut v 

empirické části této práce.    

Domy na půl cesty 

Tento typ sociální služby patří pod sociální prevenci, dle zákona o sociálních službách 

je popsán takto: „domy na půl cesty poskytují pobytové služby zpravidla pro osoby do 26 let 

věku, které po dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné 

výchovy, popřípadě pro osoby z jiných zařízení pro péči o děti a mládež, a pro osoby, které 

jsou propuštěny z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby.“ Domy na půl cesty 

reagují na konkrétní potřeby uživatelů. Mezi činnosti, které tato služba obsahuje, patří dle 

výše zmíněného zákona: „poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským 

prostředím, sociálně terapeutické činnosti a dále pomoc při uplatňování práv, oprávněných 

zájmů a obstarávání osobních záležitostí“ (Zákon č. 108/2006 Sb.)6. 

Probační a mediační služby  

Probační a mediační služba usiluje o způsob řešení konfliktů spojených s trestnou 

činností skrze účinné a důstojné alternativní způsoby plnění trestů. Skrze tento relativně nový 

přístup omezuje tato služba umisťování mladistvých do vazebních věznic a věznic pro výkon 

trestu odnětí svobody.  

                                                 

6 Zákon o sociálních službách 
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Probace je charakterizována dle zákona o probační a mediační službě (Zákon č. 

257/2000 Sb.) takto: „organizace a výkon dohledu nad obviněným, kontrola výkonů trestů 

nespojených s odnětím svobody, včetně uložených povinností a omezení, sledování chování 

odsouzeného ve zkušební době podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, dále 

individuální pomoc obviněnému, jeho pozitivní motivování, působení na něj, aby vedl řádný 

život, vyhověl soudem nebo státním zástupcem uloženým podmínkám, a tím došlo k obnově 

narušených právních i společenských vztahů.“ 

Mediace v trestním řízení, dle výše vedeného zákona znamená „mimosoudní 

zprostředkování za účelem řešení sporu mezi obviněným a poškozeným a činnost směřující 

k urovnání konfliktního stavu vykonávaná v souvislosti s trestním řízením. Mediaci lze 

provádět jen s výslovným souhlasem obviněného a poškozeného“ (Zákon č. 257/2000 Sb.). 

Z uvedených služeb a institucí je patrné, že se opravdu jedná o systém, který se snaží 

reagovat na odlišné životní situace a potřeby jedince odlišnými způsoby práce.  

V tomto systému nalezneme služby, které se snaží předcházet rizikovému způsobu 

života a vzniku či trvání nepříznivých podmínek, které ovlivňují vývoj dětí a mládeže, 

nejčastěji v přirozeném prostředí jedince. Mezi tyto patří ze zmíněných OSPOD, kurátor pro 

děti a mládež, NZDM a v určité míře i SVP.  

V případech, kdy rodič/vychovatel nezvládá svou roli či si neví 

s chováním dítěte/mladistvého rady, existují služby, které dočasně tuto roli přebírají. Mezi ně 

patří diagnostické ústavy, výchovné ústavy či pobytová forma SVP. V těchto zařízeních jsou 

využívány k „převýchově“ různé metody a způsoby práce s jedincem. V této práci budou 

podrobněji popsány právě tyto služby, které poskytují dětem a mládeži s rizikovým způsobem 

chování určitý typ náhradní výchovy. 

Následky vzniklé nepříznivou životní situací, jako je náhradní rodinná či ústavní péče, 

pomáhají řešit v určitých ohledech domy na půl cesty. Následky spojené s rizikovým 

způsobem chování, které ústí v trestnou činnost, přinášejí prostor pro probační a mediační 

služby.  
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2. Terapeutická komunita  

2.1 Definice terapeutické komunity 

Terapeutická komunita (dále jen TK), může být dle Hartla chápána dvěma způsoby: 

buď jako teoretická koncepce, nebo jako léčebná metoda.  

Z širšího hlediska jde o teoretickou koncepci, která přináší změny v organizaci 

léčebných institucí. Jednou ze základních změn je přeměna autoritativního způsobu vedení 

organizace v otevřený kolektiv, kdy je důraz kladen na komunikaci mezi všemi členy. Další 

změny se týkají chápání a postavení pacienta v léčbě, z pasivního příjemce pomoci se jedinec 

stává aktivním, tedy tím, kdo se na své léčbě podílí. Spoluúčast a spolurozhodování na 

průběhu léčby patří mezi další výlučnou charakteristiku terapeutické komunity. Tento přístup 

lze obecně brát za léčbu prostředím. 

 Z druhého, užšího pohledu, lze o terapeutické komunitě hovořit jako o metodě léčby. 

Tento přístup využívá k přestavbě osobnosti jedince jak jeho samého, tak dynamiku malé 

skupiny či většího společenství, kterého je on sám součástí. Komunita má představovat 

chráněné prostředí, které je velmi blízké tomu „opravdovému“. Jedinec je zde vystaven 

konfliktům a problémům, které patří do každodenního života. Život v komunitě umožňuje 

jedinci nácvik řešení těchto konfliktů, schopnost se z nich poučit, či se přes ně přenést. Tento 

proces zastává jednu z nejvýznamnějších složek léčby (Hartl 1997, s. 181-182). 

Trochu podrobnější popis tohoto fenoménu i s jeho charakteristickými prvky 

poskytuje definice TK, která byla přijata Světovou federací terapeutických komunit r. 1981. 

Cituje Nevšímal, který užívá textu Kooymana: „ Hlavním cílem TK je podporovat osobní 

růst. Toho lze dosáhnout změnou životního stylu a díky společenství lidí, kteří spolu pracují 

na vzájemné pomoci. TK představuje vysoce strukturované prostředí s jasně stanovenými 

hranicemi, jak morálními, tak etickými. To představuje sankce a tresty, stejně tak možnosti 

dosáhnout vyššího statusu a výhod. Zvláště významným faktorem v podpoře pozitivního růstu 

je pocit, že se člověk stává součástí něčeho, co jej přesahuje. Lidé žijící v TK jsou jejími 

členy, tak jako v rodině, nejsou pacienty instituce. Členové hrají významnou roli při řízení 

komunity a stávají se pozitivními vzory pro ostatní, zdůrazňují osobní odpovědnost za vlastní 

život a jeho zlepšení. Členové jsou podporováni týmem a dochází ke spolupráci na 

smysluplných úkolech ve prospěch komunity. Tlak skupiny vrstevníků funguje jako 

katalyzátor, který skrze kritiku a osobní vhled vyvolává pozitivní změnu. Náhled na problémy 
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se děje prostřednictvím skupiny a individuální interakce, ale učení na základě prožitku, 

selhání i úspěchů a následků se považuje za nejsilnější faktory vedoucí k trvalým změnám. 

TK zdůrazňuje integraci individua v komunitě a pokroky jsou hodnoceny v rámci komunity 

vzhledem k stanoveným očekáváním. Napětí mezi členem a komunitou se využívá ve 

prospěch jedince a změny takto dosažené se využívá k dalším úkolům spojených s integrací 

dotyčného do společnosti“ (Nevšímal, 2004, s. 156). 

2.2 Základní principy terapeutické komunity  

Principy TK zde popsané patří mezi ty, které realizoval a stanovil dle Kaliny Maxwell 

Jones roku 1948. Na těchto základech stavělo mnoho dalších autorů a představitelů této 

koncepce, kteří se inspirovali možnostmi TK a aplikovali tento způsob práce s vlastními 

obměnami či doplňky, které byly vhodné pro jejich práci s klienty. Tyto původně stanovené 

zásady jsou platné i v dnešní době a tvoří základní pilíře TK. 

1) Oboustranná komunikace na všech úrovních 

Odklon od hierarchického stylu komunikace, který je ve své podstatě jednosměrný 

(směřující od personálu k pacientovi) a omezený na základě své formálnosti. Místo toho jde o 

nastolení otevřené komunikace mezi personálem a pacienty, která umožňuje bezpečný prostor 

pro sdílení témat všeho druhu. Důležitým bodem je upřímnost, nic se v tomto společenství 

neskrývá, vzniklé problémy a nedorozumění se řeší hned, nenechávají se „na později“. Klade 

se důraz na průzkum a odhalování skrytých motivů nebo také obranných mechanismů, které 

jednotlivci, skupiny či celé instituce využívají.  

2) Proces rozhodování na všech úrovních 

Důraz je kladen na srozumitelnost, dostupnost a průhlednost rozhodovacích procesů 

pro všechny, kterých se tento proces týká. Nastolení větší rovnoprávnosti mezi členy 

komunity, čímž se zmenšuje propast mezi personálem a pacientem. Pravomoci jsou ukládány 

dle toho, v jaké fázi léčby se jednotlivec nachází. Fungují jako motivační síla k osobnímu 

růstu a k dosažení optimálního stavu.  

3) Společné vedení 

Tento princip obsahuje především aktivní účast pacienta v oblasti spolusprávy, ten se 

podílí na každodenním fungování komunity, zajišťuje materiální, morální ale i vztahové 

zájmy. Skrze participaci v dělbě práce a přijetí odpovědnosti za každodenní bezproblémový 
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běh komunity se jedinec setkává se svými vlastními možnostmi a schopnostmi, které jsou 

v komunitě podporovány. Pocit vlastní schopnosti, starost o ostatní členy, důvěra v sebe, 

schopnost spolupráce a akceptace druhých i zažití akceptace druhými, tyto všechny aspekty 

spolusprávy patří mezi důležité faktory podílející se na uzdravení pacienta.  

4) Konsenzus v přijímání rozhodnutí 

Dosáhnout konsenzu v rámci komunity znamená: „uznat partnerství, naslouchat, 

rozumět, vysvětlovat a překlenovat odlišné názory, postoje a zájmy. Zároveň musí existovat 

nadřazené principy, o které jde nebo by mělo jít, jasná pravidla a v neposlední řadě společná 

odpovědnost za výsledek.“ V rámci tohoto a výše zmíněných principů ohledně 

spolurozhodování a společného vedení, však není možné dojít k rozhodnutí, které by ohrozilo 

TK jako takovou. Nelze ji tedy rozpustit, zrušit či změnit v jinou formu léčby.   

5) Sociální učení v interakci tady a teď    

Tento princip je brán, jako základní proces, který vede k pozitivním výsledkům, ke 

změnám. K sociálnímu učení dochází v podstatě ve všech situacích, které v komunitě 

nastávají a ve kterých se jedinec nachází. Sociální učení v komunitě obsahuje napodobování a 

konflikt, v podstatě neustálý vliv zpětných vazeb od členů komunity, korektivní zkušenost a 

možnost využití nově naučených vzorců chování. Komunita poskytuje bezpečné podmínky 

pro sociální učení, koriguje a nastavuje zrcadlo (Kalina, 2008, s. 28-29). 

Kalina dále uvádí Jonesem stanovené základní součásti programu komunity, které 

slouží k dosažení zmíněných principů.  Kromě níže popsaných, bez kterých by se komunita 

neobešla, zavedl Jones do svého programu různé formy skupinové práce. V rámci samosprávy 

komunity zavedl množství rozdílných funkcí, které poskytovaly členům nácvik rolí. Další 

součástí Jonesova programu bylo psychodrama, jehož prostřednictvím probíhal nácvik 

sociálních dovedností. I tyto prvky se v dnešní době v komunitách využívají. 

1) Setkání celé komunity 

Celokomunitní setkání probíhají s každodenní pravidelností. Na těchto sezeních jsou 

přítomni pacienti i personál, schůze probíhá v kruhu. Hlavním tématem je reflexe uplynulých 

24 hodin, případný problém je následně společně řešen, a to na základě konsenzu. 

2) Schůzky personálu 

Personál zasedá po každém celokomunitním setkání. Na těchto schůzkách nastává 

prostor pro hodnocení předchozího komunitního setkání. Členové personálu mají možnost 
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vyjádřit své emoce či pohledy na věc, učí se naslouchat ostatním a rozumět svému postavení 

v komunitě. Sociální učení probíhá tedy i v řadách personálu, nikoli pouze u pacientů.  

3) Situace živého učení      

Sociální učení probíhá v komunitě neustále, velký důraz je však kladen na situace 

vyvolávající krize. Krize mohou postihovat jednotlivce, ale také větší část nebo i celou 

komunitu. V případech výskytu krize, může kdokoliv svolat mimořádné setkání komunity. Na 

tomto setkání se rozebírá vzniklá krizová událost z mnoha úhlů pohledů, cílem je nalézt řešení 

a dojít k pochopení, proč situace nastala. V případech, kdy jsou tyto situace dobře 

podchyceny a zvládnuty, dochází k výraznému posunu v osobním růstu a zrání zasažených 

jedinců (Kalina, 2008, s. 30). 

2.3 Účinné prvky terapeutické komunity 

De Leon hovoří o TK jako o účinné metodě, skrze kterou dochází u jednotlivců 

k poznání sebe samého. Tato metoda působí na jedince terapeuticky a výchovně, což vede 

k osobnostním změnám u členů komunity. Nelze však opomenout, že členové komunity jsou 

právě ti, kteří tuto změnu provádí.  

Následující prvky dle De Leona charakterizují způsob využití TK, který vede k těmto 

změnám.  

2.3.1 Sociální role  

Členové komunity se učí během každodenního života v TK, skrze různé sociální role, 

které mají povinnost v komunitě zastupovat. Tyto role mají svá specifika, která vyžadují od 

dotyčného změnu v jeho chování, v postojích a hodnotách, ale i v kontrole emocí. Role v TK 

zahrnují rozdílné pracovní funkce a odpovědné pozice. 

2.3.2 Zpětná vazba 

Zpětná vazba od členů komunity, je jedním ze základních faktorů, které podporují a 

ovlivňují změnu chování a postojů u jednotlivců. Poskytování zpětných vazeb a autentických 

reakcí patří mezi sdílenou zodpovědnost všech členů komunity.  
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2.3.3 Vzory  

Jednotlivci se snaží stát vzorem pro ostatní, a to právě na základě vlastní změny. 

V rámci svého postavení odpovědně poskytují druhým informace o tom, co by kdo měl na 

sobě změnit, ale také jakým způsobem může k jeho změně dojít.   

2.3.4 Vztahy 

Mezilidské vztahy vznikající mezi členy komunity podporují uzdravení a osobní růst 

jednotlivců v mnoha směrech. Vztahy zjednodušují zapojování do aktivit v rámci komunity, 

zlepšují důvěru, povzbuzují k emočnímu riskování a k poznávání sebe samého, učí 

mezilidským dovednostem. Vztahy vzniklé mezi členy komunity mají svůj význam i po 

ukončení léčby. Stávají se totiž styčným bodem v nově vznikající sociální síti jednotlivce, ta 

má významný vliv na udržení kýženého zdravotního stavu po odchodu z komunity. 

2.3.5 Kolektivní forma učení 

Zkušenosti, které jedinec potřebuje k uzdravení a k vlastnímu růstu, se vynořují skrze 

sociální interakce. Z tohoto důvodu, jsou vzdělávací, terapeutické a výcvikové aktivity 

skupinově koncipované. Odehrávají se na skupinách, v seminářích, při setkání komunity, 

v rámci pracovní funkce i během rekreace. K zapojení do procesu změny dochází tedy u 

jednotlivce primárně s ostatními členy komunity. Skrze tento kolektivní formát dochází 

k hromadění zkušeností skupiny a týmu, v další řadě poskytuje větší prostor k učení a ke 

změně. 

2.3.6 Kultura a jazyk 

 TK je kulturou změny. Skrze oslavy, tradice a rituály dochází k vyšší soudržnosti 

komunity, ale i k zesílení individuálních postupů v léčbě u jednotlivců. Ideály, přesvědčení, 

hodnoty a normy, které vedou k uzdravení a správnému způsobu života, jsou vyjadřovány 

v komunitě jejím vlastním jazykem. Skrze užívání komunitního jazyka se jedinec slaďuje i 

s kulturou komunity, to podporuje proměnu jedincovy identity. 

2.3.7 Struktura a systém 

Každodenní fungování komunity je způsobeno pracovními funkcemi, povinnostmi a 

předepsanými postupy. V rámci těchto aktivit dochází u jednotlivců k upevnění svépomoci. 

V další řadě pak slouží jako zdroj k dalšímu rozvoji jedince. Růst jedince se ukazuje 

v dodržování těchto postupů a v přebírání zodpovědnosti za správný chod komunity, který je 

v určitém způsobu závislý na jednání svých členů. Bezpečnost a pořádek v komunitě zajišťuje 
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propracovaný systém výhod a sankcí, který urychluje individuální změny u jednotlivců na 

základě poučení z důsledků. 

2.3.8 Otevřená komunikace 

Veřejný způsob sdílení zkušeností v komunitě je užíván k terapeutickým účelům. 

Soukromý život jednotlivce je důležitý pro jeho vlastní uzdravení a změnu, ale stejně tak je 

důležitý i pro ostatní členy komunity. Veřejné sdílení těchto soukromých záležitostí je v režii 

jednotlivců, oni rozhodují o způsobu a načasování. Obzvlášť citlivé problémy, které se těžko 

veřejně sdílejí, může jedinec nejdříve probrat s terapeutem či blízkou osobou z řad členů 

komunity. Je však povzbuzován a veden k tomu, aby sdílel tento problém i v rámci skupiny. 

V případě, že se jedná o soukromý problém, který se vztahuje ke kardinálním7 či jiným 

pravidlům komunity, musí být sdílen veřejně, aby nedocházelo k ohrožení bezpečného 

prostředí v komunitě, k narušení důvěryhodnosti či zdraví komunity. 

2.3.9 Rovnováha 

Posláním komunity je sloužit jednotlivci, avšak vztah mezi jednotlivcem a komunitou 

funguje oboustranně. Potřeby jednotlivce a komunity by měly být v rovnováze. Tato 

rovnováha slouží k pozitivnímu pohledu jedince na komunitu. Udržování této rovnováhy je 

postaveno na odpovědnosti všech těch, co v komunitě žijí. Ti musí lpět na konfrontování, 

potvrzování a napravování komunity (De Leon, 2000, s. 93-94). 

2.4 Aplikovatelnost modelu terapeutické komunity 

Terapeutická komunita, jakožto model či léčebná metoda, má relativně velký potenciál 

ve své využitelnosti v rámci odlišných diagnostických okruhů. Důležitou podmínkou pro 

vhodnou aplikaci TK je znalost charakteristik diagnostikovaného okruhu jedinců, na které má 

TK léčebně působit. Na základě těchto odlišností se pro konkrétní okruh volí vhodná 

kombinace léčebných faktorů. O těchto specifikách je pojednáno v následující podkapitole.  

Rozdíly v aplikování modelu TK a v účinnosti faktorů jsou pozorovatelné kromě 

cílové skupiny i v organizační struktuře služby/instituce, kde má být uplatňována. Kalina 

(2008, s. 164) uvádí rozdíly v samostatných TK od těch, které jsou začleněné do již fungující 

                                                 

7 Kardinální pravidla v TK – jsou naprosto jednoznačná, nelze je zpochybňovat a jednat o jejich zásadní 

změně či vypuštění. Mezi tato pravidla patří: neužívat drogy, alkohol či jiné látky, které ovlivňují vědomí, dále 

neužívat násilí a vyhrůžek, či nemít sex s jiným členem skupiny. (Broža, 2007, s. 83) 
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struktury institucí či případů, kde dochází pouze k aplikaci vybraných faktorů TK do zařízení, 

které ve své podstatě ani nemá být terapeutickou komunitou. Samostatné TK od začátku staví 

na tezi: „vše, co se v komunitě děje, je terapie“, ve které se počítá i s primárně ne-

terapeutickým děním, jako je například každodenní společný život členů komunity, který 

obsahuje neformálně vznikající sociální interakce, konflikty či shodu a spolupráci v rámci 

pracovních či volnočasových činností. Mimo jiné se zde počítá s rolí klienta, jakožto člena 

komunity, nikoli jako pacienta či chovance nějaké instituce, a pravidla jsou nastavena přesně 

tak, aby podporovala terapeutický proces. Díky takto uzpůsobeným podmínkám má 

samostatná TK větší potenciál k využití všech léčebných faktorů, čímž se stává 

produktivnější.   

Dalším důležitým faktorem, který zvyšuje potenciál TK, je čas. Aby došlo ke 

kýženým změnám, je třeba dlouhodobého působení TK. Při aplikaci modelu TK je tedy 

potřeba myslet i na tento aspekt.    

2.4.1 Diagnostické okruhy  

Působení a účinnost léčebných faktorů TK se liší dle již zmíněných kritérií. Jedním ze 

základních je právě jedinec a jeho problém/nemoc, s kterým se pomocí TK pracuje. Cílové 

skupiny a jejich specifika, pro které se v dnešní době využívá léčby, či působení TK, jsou 

v této práci zmíněny pouze okrajově. Slouží k lepší představě v rámci diferenciace působnosti 

TK. Růžička uvádí tyto diagnostické okruhy. 

 Psychotická klientela TK 

V případech této klientely se terapeutický proces opírá o budování základní důvěry ve 

společenství. Skrze akceptaci, podporu a upevňování vzniklé důvěry se jedinec dostává 

z izolace, což mu poskytuje nové možnosti ve vnímání sebe samotného ve vnitřní i vnější 

realitě. 

 Klienti s vážnějšími poruchami osobnosti 

V práci s jedinci tohoto typu diagnózy je hlavním těžištěm vytvoření bezpečného a 

upevňujícího prostředí s ohraničující a vymezující strukturou, skrze které dochází k obnově 

bazální důvěry. Jasná pravidla a struktura nabízí členům komunity jistoty a opěrný systém, ve 

kterém jsou schopni se učit ovládat své negativní pocity a vyjadřovat je jiným způsobem, než 

impulzivním chováním. Komunita poskytuje prostor pro jasnější pochopení vlastní i cizí 

identity a vlastních i cizích hranic. 
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 Klienti závislí na drogách 

U klientů závislých na drogách se v léčbě klade taktéž důraz na bezpečné a upevňující 

prostředí, jasně stanové hranice a pravidla, se kterými se jedinec dostává do styku a které 

fungují posléze jako opora a jistota. Využívá se především tlaku vrstevníků prostřednictvím 

kritických zpětných vazeb a konfrontace, avšak v pozitivním vztahovém rámci.  

 Klienti s neurotickými poruchami 

Oproti výše zmíněným klientelám se zde pracuje od začátku s jedinci, kteří mají vyšší 

stupeň organizace osobnosti a disponují vyšší psychosociální zralostí. Postup při „práci na 

sobě“ je tedy u těchto klientů rychlejší. I tito klienti však potřebují podporu a strukturu 

v rámci prostředí.  

 Lidé bez diagnózy 

Do této kategorie spadají účastníci výcvikových komunit, např. SUR. Jde tedy o lidi 

bez onemocnění, výcvik se nepokládá za léčbu, ale za možnost zdokonalit se v osobním i 

profesionálním směru (Růžička, 2011, s. 67-70). 

Kalina uvádí kromě výše zmíněných ještě jednu cílovou skupinu.  

 Děti a dospívající s poruchami chování 

U této cílové skupiny? jde mnohdy o rozpoznání traumatu v primárním emočním 

vývoji a o práci na jeho obnově, jde tedy často o znovunalezení bazální důvěry. Stejně jako u 

osob s vážnějšími poruchami chování, poskytuje komunita bezpečné prostředí s pevnými 

hranicemi, skrze které může jedinec získat oporu a jistotu. Důležité prvky, jako je přijetí, 

podpora, sounáležitost, důvěra a pocit jistoty se buduje pomalu, klienti testují a agují8, a tak se 

ubezpečují o vlastním přijetí a možnostech důvěry. Proces je přizpůsoben věku klientů. TK 

v tomto případě působí mimo jiné i výchovně, v rámci čehož se klade důraz na přístup bez 

fyzického trestání a jiných omezujících prostředků. Terapeuti by měli pěstovat s klienty vřelé 

vztahy a chápat je (Kalina, 2008, s. 168). 

                                                 

8 Agování – chování, při kterém se jeho nositel jen málo ohlíží nebo vůbec neohlíží na následky, a které 

slouží k uvolnění vnitřní tenze nebo může být voláním o pomoc. Matoušek (2003, s. 23) 
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3. Využití terapeutické komunity v práci s rizikovou mládeží 

 Terapeutickou komunitu pro rizikovou mládež jako samostatný subjekt na našem 

území v dnešní době nenalezneme. Nicméně ještě v meziválečném období byla právě riziková 

mládež jednou z prvních cílových skupin, se kterou se pracovalo stylem podobným dnešním 

TK.  

3.1 Předchůdci TK – pedagogický proud 

Nevšímal (2004, s. 160) rozděluje vývoj TK do dvou linií, lišících se svým 

historickým vývojem, využívanou metodou a výběrem klientů. Jedná se o proud pedagogický, 

kdy byl nový, komunitně organizovaný systém, zaváděn profesionály v oblastech výchovy. 

Druhý proud má náboženské kořeny a svépomocný charakter, díky tomuto proudu vznikala 

hnutí na pomoc drogově závislým a následně fungoval jako podklad pro vznik současných 

TK pro drogově závislé.  

Následující podkapitola přibližuje pedagogický proud, a to skrze dvě výrazné 

osobnosti, které pracovaly s ohroženými dětmi a mladistvými pomocí komunitně 

orientovaného způsobu. Oba tito autoři nezávisle na sobě našli funkční způsob, jak 

„převychovat“ ty, kterým už nikdo jiný nechtěl dát šanci.  

3.1.1 Homer Lane a terapeutická výchova 

V rámci vývoje TK Kalina hovoří o „Terapeutické výchově“, jakožto o jednom 

z předchůdců TK, jak ji známe dnes. Terapeutickou výchovou byl v té době označován nový 

trend v ústavní výchově delikventních dětí a mládeže ve Velké Británii, který se vyznačoval 

těmito charakteristikami:  

- samospráva postavená na principech demokracie byla orgánem, který celé 

společenství řídil; 

- v rámci převýchovy se nepoužívalo fyzických a zahanbujících trestů; 

- ve výchově dětí a mladistvých byl kladen důraz na pozitivní význam 

strukturovaného a účelně využívaného sociálního prostředí; 

- jedním z velmi důležitých léčebných faktorů byl přístup dospělých k rezidentům, 

který obsahoval jejich akceptaci a vřelé mezilidské vztahy. 
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 Mezi osobnosti, které se zasloužily o rozšíření terapeutické výchovy do Evropy, patří 

mimo jiné i Homer Lane se svým výchovným společenstvím „Little Commonwealth“, které 

zřídil a vedl ve Velké Británii v období okolo první světové války (Kalina, 2008, s. 26-27). 

Podobnost s terapeutickými komunitami je znázorněna v následném popisu základních 

principů, na kterých Homer Lane v práci s delikventní mládeží stavěl.  

3.1.1.1 Little Commonwealth 

Mezi základními principy, na kterých bylo založeno toto společenství a díky kterým se 

odlišovalo od jiných reedukačních zařízení, byla láska, svoboda a společné řízení 

společenství.  

Láska, jakožto princip, kterým se zakladatel společenství H. Lane řídil a dle kterého 

jednal, zasahovala i do jeho práce s mladistvými. Výrok: „můžete vyléčit, co můžete 

milovat“, znamenal, že každý člen společenství byl zde bezpodmínečně přijat a milován, 

nehledě na to, co ve svém životě provedl.  

Princip svobody učil členy společenství brát své činy vážně, protože pravá svoboda 

s sebou přináší i odpovědnost: „žádný člověk nemůže utéct před odpovědností za důsledky 

svých činů.“ Tedy jedinec měl velkou svobodu ve svém jednání, ale vždy za něj nesl 

odpovědnost. Byl zde prostor pro chyby a učení se z nich. Každá situace se tím pádem stávala 

prostředkem ke změně.  

Třetím principem byla participace na vedení celého společenství. Všichni členové 

společenství se podíleli na jeho fungování, na tvorbě pravidel a omezení, na volbě autorit, 

které je budou vést. Ve společenství neexistovalo pravidlo, které by nezavedli sami členi, 

respektive jimi zvolená rada (Bazeley, 1969, s. 13-17). 

3.1.2 A.S.Makarenko a výchovné komuny 

Anton Semjonovič Makarenko byl ukrajinský pedagog (mnohdy také nazýván 

„revolucionářem v pedagogice“, a to mimo jiné i pro jeho působení ve výchovných 

komunách, v období mezi světovými válkami). Komuny či kolonie vznikaly z důvodu 

velkého počtu bezprizorních dětí a mladistvých, o které se neměl kdo postarat. Makarenkem 

založené a vedené komuny měly svou charakteristickou podobu, za kterou byly jak 

obdivovány, tak kritizovány.  
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Makarenkův specifický způsob práce je nejčastěji nazýván „kolektivní výchovou“. 

Důvodem je fakt, že Makarenko učinil objektem výchovy právě kolektiv a nikoli jednotlivce, 

zároveň se kolektiv stal i subjektem výchovného působení, tedy tím, kdo konal. U Makarenka 

tedy nefungoval výchovný systém jednosměrný, nýbrž oboustranný (Pecha, 1975, s. 41).  

 

Specifika Makarenkova kolektivu: 

 Vedoucí osobnost a vychovatelé 

Aby výchovný kolektiv vůbec mohl vzniknout, je potřeba vedoucí osobnosti a 

pedagogického kolektivu, jenž jej bude zastřešovat v prvních momentech vize a poslání 

kolektivu jako celku. Bude autoritou a vzorem pro své chovance. Makarenko zavádí 

neformální, rovnocenný a nekantorský přístup, který usnadňuje a urychluje budování 

vzájemných vztahů. 

Dalším specifikem je přístup těchto autorit k mladistvým. Makarenko ve své práci 

používal názorné živé příklady, tedy dělal to, co chtěl po svých chovancích, protože pouze 

úkolovat a přikazovat nebylo efektivní, respektive na chovance to nijak nepůsobilo. Tím, že 

Makarenko a ostatní vychovatelé žili spolu s chovanci na stejném místě a ve stejných 

podmínkách, výchovné působení skrze živé příklady fungovalo v podstatě permanentně 

(Pecha, 1968, s. 53-54). 

 Společné perspektivy 

Pecha (1968, s. 69) popisuje Makarenkův systém perspektivních linií takto: „Hodnota 

člověka, jeho síla a krása se vyvíjí na základě úsilí, které vynakládá. Podnětem jeho úsilí je 

budoucí radost, kterou očekává, na kterou se těší a kterou hodlá svou činností uskutečňovat. 

Budoucí radost je jeho perspektivou. Morální charakter se tedy utváří výhradně na základě 

jeho vztahu k perspektivě. Proto je perspektiva jednou z nejdůležitějších objektů pedagogické 

práce. Je nutno ji vyvolat k životu a stavět ji před oči jako realitu.“ Makarenko rozlišoval 

perspektivy dle času (blízké, střední, vzdálenější) a dle toho, k čemu se vztahují (osobní nebo 

kolektivní). Z výchovného hlediska jde o vedení jedince po linii, od těch prostších/bližších a 

méně hodnotných perspektiv k těm složitějším/vzdálenějším a lidsky hodnotnějším 

perspektivám.  
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Pro vznik a trvání kolektivu jsou společné perspektivy nezbytnou podmínkou. Jimi je 

určena kvalita kolektivu i jeho členů. Bez společné perspektivy může dojít k stagnaci a 

následně i k rozpadnutí kolektivu. 

 Vývojová stádia kolektivu 

Výchovný kolektiv nevzniká ihned, Pecha (1968, s. 71) popisuje tři stádia vzniku 

kolektivu, kdy dochází k přeměně výchovného objektu (skupiny chovanců) v subjekt 

výchovy. V prvním stádiu vývoje klade požadavky a směřování kolektivu vedoucí či 

organizátor, a to ze své pozice autority. V druhém stádiu je již vytvořen tzv. aktiv, tedy 

skupina aktivistů, která tvoří jádro kolektivu. Tato skupina stojí ze své vlastní vůle po boku 

vedoucího a spolupracuje s ním. Ve třetím stádiu již předkládá požadavky kolektiv, stává se 

tedy výchovným subjektem.  

 Struktura kolektivu 

Makarenkův kolektiv, jako celek (kolonie/komuna), byl samosprávnou jednotkou 

v čele s hlavním vychovatelem (tím byl sám Makarenko). Tento kolektiv byl však vnitřně 

členěn, organizace a hierarchie jednotlivých subjektů kolektivu byla následující:    

1) Základní oddíly byly nejmenší jednotkou v kolektivu. Oddíl žil pokud možno 

pohromadě a vždy měl nad sebou svého velitele. Velitel dbal na kázeň ve svém oddíle a 

organizoval jeho činnosti (práce, povinnosti kladené shora). Počet členů se pohyboval mezi 

sedmi až patnácti. 

2) Kombinované oddíly byly vytvářeny pro jednorázové úkoly a po jejich splnění 

ihned zanikaly. Skládaly se z členů základních oddílů se zvlášť pro tuto činnost zvoleným 

velitelem.  

3) Velitelem oddílu byla osobnost se silnou vůlí a pevnou rukou. Jeho autorita 

pramenila z jeho mravních kvalit, nikdy se po zvolení nestal nadřazeným nad ostatní členy 

kolektivu. Zastávat funkci velitele byla pro kolonisty velká čest. Velitelem se nestal člen 

navždy, byl zvolen kolektivem na určitou dobu, aby touto funkcí mohli projít všichni. 

4) Rada velitelů fungovala jako ústřední orgán samosprávy celého kolektivu, řídila a 

regulovala hospodářství i vnitřní režim (příjem nováčků, přesuny členů v rámci oddílů, 

dovolenky, řeší otázky školní, výrobní i zájmové práce). Předsedou rady velitelů byl v kolonii 

Gorkého sám Makarenko. Zasedání rady velitelů se mohl účastnit kdokoli, ale hlas patřil 

pouze členům rady. 
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5) Společné shromáždění bylo nejvyšším orgánem samosprávy, fungovalo jako 

poslední instance ve všech důležitých otázkách, kterými se zabývala rada velitelů. Jednalo se 

o shromáždění všech členů kolonie (chovanci, učitelé, vychovatelé, výrobní instruktoři 

apod.). Společné shromáždění sloužilo také jako soudní orgán v kolonii. Každý zde měl 

možnost cokoli přednést a k čemukoli se vyjádřit (Pecha, 1968, s. 83-88). 

 Tradice 

Makarenkovo pojetí tradic souviselo s jeho pojetím hry jakožto významným prvkem 

dětského kolektivu. Jednou z nejokázalejších, nejviditelnějších, ale také nejkritizovanějších 

tradic, bylo tzv. povojenštění kolektivu, které bylo bráno jako estetická hra. Tato hra 

obsahovala vojenskou terminologii, nošení uniforem, vlajku a ceremoniály s ní spojené či 

pochody a nástupy oddílů doprovázené zvukem trubky. Tato tradice byla významná převážně 

pro svou funkci při začleňování jedince do kolektivu. Chovanci měli konečně pocit, že někam 

patří, že jsou mezi svými lidmi. Skrze ni docházelo k uvědomění si příslušnosti ke kolektivu a 

zároveň k odpovědnosti za jeho dobré jméno (Pecha, 1968, s. 91-92). 

 Veřejné mínění kolektivu 

Makarenko zastával názor, že trest funguje pouze tehdy, když vyčlení jednotlivce ze 

společné řady ostatních a je podporován jednoznačným souhlasem kolonistů. Veřejné mínění 

v rámci trestání probíhalo prostřednictvím společného shromáždění, hlavním smyslem bylo 

cvičení chovanců v etické orientaci. Velkou váhu zde nesla zodpovědnost každého za uložený 

trest, čili za jejich vlastní rozhodnutí. Makarenkův kolektiv zastával přesvědčení, že nebát se 

trestu, podstoupit ho a vydržet až do konce, je velmi důležitým rysem lidské osobnosti. Skrze 

tento úhel pohledu si mohl i těžký provinilec vydobýt uznání a sympatie ostatních kolonistů 

(Pecha, 1968, s. 95). 

Podobnost Makarenkova přístupu v kolonii s TK, můžeme pozorovat v těchto 

rovinách. V obou případech jde o místo, kde jsou „klienti“ plnohodnotnou součástí 

společenství, mají přímý vliv na jeho fungování a nesou za něj zodpovědnost. Je zde kladen 

velký důraz na otevřenou komunikaci, na sdílení a společné rozhodování, na partnerský 

přístup. Jak v Makarenkově kolonii, tak v TK je využíváno různorodých funkcí/rolí, k učení 

se novým způsobům chování, a to dle role, kterou dotyčný zastává. Kalina (2008, s. 66) dále 

uvádí základní rysy Makarenkových kolonií, mezi které patřil respekt k člověku a jeho 

jedinečnosti, náročnost života v kolonii, bezpečné prostředí, důvěra a podpora pozitivních 

změn. Ty samé rysy můžeme nalézt i v TK. 
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3.2 Možnosti změny  

V TK je hlavním smyslem „léčby“ změna, která je podporována prostředím, ve kterém 

k ní má dojít. Prostředí TK je navrženo tak, aby jeho prvky (vztahová síť, interakce, pravidla, 

role, hodnoty) byly prostředníkem k navození pozitivní změny u jedince. Filozofie TK hovoří 

o změně v tom nejhlubším kontextu, tedy ne pouze o změnách viditelných, týkajících se 

například chování, nýbrž o změně celého člověka. V rituálech používaných v TK se hovoří o 

přerodu ze starého člověka v nového (Růžička, 2011, s. 45). 

 Pokud chceme tedy využít, co největšího potenciálu modelu TK v navození změn u 

dětí a mladistvých, mělo by tomu být uzpůsobeno celé prostředí i filozofie a hodnoty zařízení 

a zaměstnanců, jelikož oba tyto aspekty mají výrazný vliv vedoucí k této celkové přeměně 

jedince.  

3.2.1 Vývojové úkoly dospívání a TK 

 Na začátku této práce bylo popsáno období dospívání spolu s vývojovými úkoly, 

jejichž splnění či nesplnění má vliv na jedincův způsob života a vnímaní sebe samého. Za 

hlavní vývojový úkol dospívání je považováno vybudování vlastní identity. Pokud jedinec 

nemá ve svém přirozeném prostředí možnosti k uspokojivému splnění tohoto vývojového 

úkolu, může být jeho následné problémové chování způsobeno právě tím. TK může být 

novým a vhodným prostředníkem k nalezení a zpevňování vlastní identity, k tvorbě zralé 

identity. V následném textu jsou popsány určité charakteristiky zralé identity a vliv TK na její 

dosažení. 

Hlavní vývojový úkol: formování zralé identity 

Jednou se základních charakteristik zralé identity je vědomí toho, že člověk někam 

patří. Skrze TK se jedinec stává součástí společenství, stává se plnohodnotným členem 

komunity. Jedinec tedy skrze komunitu zažívá pocit sounáležitosti, tedy má své místo a zná 

jej. 

Vědomí vlastní unikátnosti je dalším znakem zralosti identity. Společný život 

v komunitě je založen na respektu k lidské jedinečnosti, každý člověk je osobností s vlastním 

pohledem na věc. Díky vzájemnému sdílení zpětných vazeb s ostatními v komunitě může 

jeden člen druhému poskytnout cennou a autentickou podporu, kritiku, náhled.  

K dalším charakteristikám zralé identity patří prožívání a vnímání vlastního života 

v souvislostech. Členství v TK umožňuje jedinci náhled na svůj dosavadní vlastní život a na 
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své chování, a to převážně s pomocí ostatních členů komunity. Jedná se o možnost zastavit se 

a uvědomit si sám sebe, jak se jedinec v určitých momentech chová, mapovat co ho 

k takovému chování vede, vnímat reakce druhých a následně zkoušet nové způsoby chování a 

změny s tím spojené. Tedy vnímat svůj život a své jednání v souvislostech.  

Jako poslední vybraný aspekt zralé identity je převzetí odpovědnosti za vlastní život a 

své chování. Život v TK je nastaven tak, aby každý člen nesl odpovědnost za svoje chování. 

Jedním z nástrojů učících odpovědnosti jsou funkce/role, které členové komunity zastupují. 

V případech, že jedinec svou funkci/roli nepřijme, či ji vykonává nezodpovědně, pociťuje to 

následně celá komunita, nakonec tedy i on sám.  Tento popis ve zkratce ukazuje, jakým 

způsobem může TK napomoci k tvorbě zralé identity.  

Mezi další vývojové úkoly, které byly v této práci zmíněny a na jejichž plnění může 

mít působení TK pozitivní vliv, patří:  

Dosažení nových a zralejších vztahů s vrstevníky 

Život v TK umožňuje jedinci nový pohled na jeho okolí, na ostatní členy komunity. 

Prostřednictvím společně sdílené odpovědnosti, nutné spolupráce, vzájemného sdílení 

životních scénářů, přijímaní a poskytování zpětných vazeb, se vztah mezi jedinci zásadně 

mění. I přes částečné neshody, antipatie a vzájemná neporozumění nalézají cesty, jak spolu žít 

a respektovat odlišnosti ostatních. Učí se tedy toleranci, kompromisu, respektu k druhým.  

Emoční nezávislost na dospělých  

Emoční závislost na dospělých by se měla během dospívání změnit ve vzájemnou 

spolupráci a respekt. V TK jsou vztahy mezi personálem a klienty postavené na 

rovnoprávnosti, pravidla se týkají obou stran stejně. Skrze toto bližší postavení zde tedy 

mohou dospívající snadněji dojít k smířlivému a partnerskému vztahu s dospělými.  

Tvorba hodnot a etického systému  

Hodnoty a určitý vnitřní etický systém si vytváří jednotlivec během celého života. 

Mezi vlivné formující faktory patří sociální prostředí, ve kterém jedinec vyrůstá a žije, tedy i 

osoby, se kterými je v blízkém kontaktu. TK tedy v tomto ohledu funguje jako náhradní 

vhodné prostředí, skrze které dochází u jedince k formování hodnot a etického systému. Jako 

pozitivní vzor může v tomto ohledu sloužit personál či ostatní členové komunity. 
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Společensky zodpovědné chování  

Život v TK a její fungování se odvíjí od jejích členů. Jedinci zde plní určité odpovědné 

role a funkce, díky kterým může toto společenství fungovat a prosperovat. To jakým 

způsobem se jednotlivci k daným povinnostem staví, se následně podepisuje na životě celé 

komunity. Díky této skutečnosti dochází k rychlejšímu náhledu na provázanost příčiny a 

důsledku, jelikož jedinec pociťuje důsledky svého chování na vlastní kůži. Ke korekci 

chování přispívají také zpětné vazby od ostatních členů komunity. Další součástí TK jsou 

nastavená pravidla a řád, které dělají z komunity bezpečné místo, jejich porušování je 

sankcionováno.  

TK tedy svou podstatou odpovídá potřebám a vývojovým úkolům dospívajících. Skrze 

její působení může dojít k naplňování potřeb a plnění úkolů ve společensky přípustné rovině. 

Jak už bylo řečeno, splnění vývojových úkolů vhodným způsobem umožňuje jedinci 

bezproblémový vstup do dalšího stádia vývoje a pomáhá v dobrém přijetí jedince do 

společnosti.  Využití modelu TK v práci s dospívajícími je tedy v tomto ohledu vhodné.  
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VÝZKUMNÁ ČÁST 

4. Výskyt a podoba prvků modelu TK ve vybraných 

zařízeních pro rizikovou mládež 

Podkladem pro výzkumnou část této práce jsou teoretická východiska. Jak již bylo 

zmíněno, terapeutická komunita jako určitý model má mnoho podob a mnoho způsobů 

využití. Riziková mládež byla jednou z prvních „klientel“ preferovala bych cílovou skupinu, 

se kterou se v minulosti pracovalo tímto způsobem, jednalo se o předchůdce terapeutických 

komunit. Tato část práce se zaměřuje na současné podoby tohoto způsobu práce, a to 

v různých typech zařízení, určených pro rizikovou mládež. 

4.1 Výzkumné předpoklady 

TK jako určitý model práce, má mnoho variant využití. Jak na základě specifik 

klientely, tak na základě charakteristik služby či zařízení, ve kterých se model TK vyskytuje.  

Jedním z předpokladů pro účelné využití tohoto způsobu práce je stanovení doby trvání 

působení účinných prvků modelu TK. Jedná se tedy proces dlouhodobějšího charakteru. O 

aplikovatelnosti modelu TK je více pojednáno v kapitole 2.4. 

Předpokladem pro provedení výzkumu bylo tedy stanovisko, že se v pobytových 

zařízeních pro rizikovou mládež, ve kterých jedinci žijí minimálně po dobu dvou měsíců, 

vyskytuje a využívá určitá forma či podoba modelu TK.  

4.2 Výzkumný vzorek 

Jako výzkumný vzorek v této práci slouží tři rozdílná zařízení, ve kterých se pracuje 

s rizikovou mládeží. Jednou z podmínek výběru zařízení byla doba pobytu jedinců, kdy 

spodní hranice doby pobytu odpovídala cca dvěma měsícům, horní hranice nebyla nastavena.  

Po stanovení těchto podmínek, byla pro výzkum vybrána tato zařízení: Středisko 

výchovné péče, diagnostický ústav pro mládež a výchovný ústav pro mládež. Všechna tato 

zařízení splňovala předem stanovená kritéria.  

Dalším kritériem byla lokalita Praha a okolí, ve které se měla zařízení vyskytovat. 
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4.3 Cíle 

Cílem výzkumu bylo zjistit, zda se ve vybraných typech zařízení pro rizikovou mládež 

objevují stanovené prvky modelu TK. Na základě pozorování posléze zjistit, jak jsou využity 

a jaké zastávají v systému a programu zařízení místo. 

 Aplikace modelu TK může mít mnoho podob. Jakým způsobem bude model využit, 

záleží na konkrétním zařízení a jeho možnostech, též na jeho pracovnících. Z těchto důvodů 

byla pro výzkum vybrána tři rozdílná zařízení, od kterých se očekávalo rozdílné využití 

modelu TK. Záměrem bylo na základě tohoto předpokladu poukázat na variabilitu využití 

modelu TK.  

4.4 Metoda sběru dat 

K dosažení stanovených cílů ve výzkumné části práce byla zvolena metoda 

pozorování.  Šlo o to pozorováním na místě získat informace o možnostech využití modelu 

TK a jeho konkrétních podobách v rámci vybraných zařízení.  

Vědecké pozorování je dle Reichela (2009, s. 94) definováno jako: „technika sběru 

informací, založená na zaměřeném, systematickém a organizovaném sledování smyslově 

vnímatelných projevů aktuálního stavu prvků, aspektů, fenoménů apod., které jsou objektem 

zkoumání.“ V tomto konkrétním výzkumu se jedná o sledování výskytu a podoby prvků 

modelu TK v různých typech zařízení pro rizikovou mládež.  

Reichel (2009, s. 94-95) dále dělí pozorování dle míry standardizace na 

nestandardizované a standardizované. Nestandardizované pozorování je specifické nízkou 

mírou formalizace. Jedná se často o pouhé určení cíle či předmětu pozorování, s tím, že 

realizace pozorování záleží na možnostech pozorovatele. Podobu pozorování může měnit dle 

potřeby, dle situace. Standardizované pozorování je naopak striktně formalizované, vše 

podstatné pro výzkum je dopředu předepsáno, při realizaci výzkumu se tedy postupuje dle 

zhotoveného plánu.  

V případě této práce se jedná o nestandardizované pozorování, byl stanoven cíl 

pozorování: výskyt a podoba prvků modelu TK ve vybraných zařízeních, tyto prvky byly 

částečně dopředu známy. Aktuální podoba pozorování se odvíjela od konkrétních situací 

v tom kterém zařízení.  
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 Metoda pozorování, která byla pro tuto práci použita, neodpovídá v celé své šíři 

žádnému konkrétnímu přístupu a postupu v rámci pozorování. Specifické podmínky si žádaly 

specifický postup.    

4.4.1 Prvky zúčastněného pozorování 

Dle Hendla (2005, s. 193-198) je zúčastněný pozorovatel ten, kdo nestojí mimo 

zkoumanou oblast, nýbrž se aktivně zapojuje do dění v situacích, které jsou pozorovány. 

Stane se součástí zkoumaného, je tedy v přímé interakci s pozorovanými. Tento přístup 

zmenšuje vzdálenost mezi pozorovatelem a pozorovaným, díky tomu umožňuje odhalit i 

vnitřní perspektivy účastníků. Zúčastněné pozorování má čtyři fáze. V první fázi jde o 

navázání kontaktu, respektive začlenění se do pozorované skupiny. Druhou fází je pozorování 

jako takové. V třetí fázi dochází k záznamu dat, k čemuž slouží terénní poznámky. Poslední 

fází je odpoutání se od zkoumané skupiny. V rámci tohoto pozorování je vhodné využít 

veškeré možné prostředky k získání dat, tedy rozhovory, deníky, zápisky. 

Pozorování, které bylo provedeno v rámci této práce, se přibližuje zúčastněnému tím, 

že bylo uskutečněno v konkrétních zařízeních a v rámci vybraných situací, kdy se pozorovatel 

zapojil do dění ve skupině, byl na určitý čas její součástí, aby mohl zblízka sledovat vytyčené 

prvky. Dále byla data zjišťována skrze rozhovory s pracovníky i klienty. 

4.4.2 Sledované prvky 

Cílem pozorování bylo sledovat přítomnost a konkrétní podobu prvků modelu TK 

v konkrétních zařízeních. Mezi pozorované prvky, které byly dopředu stanovené na základě 

teoretických podkladů, patřily tyto:  

Sociální role 

Zpětná vazba 

Vzory 

Vztahy 

Kolektivní forma učení 

Kultura a jazyk 

Struktura a systém 

Otevřená komunikace 

Rovnováha mezi TK a jejím členem 
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4.5 Vybraná zařízení a výsledky pozorování 

Pro vhodnou a účinnou aplikaci modelu TK je doba působení jedním z hlavních 

parametrů. Z tohoto důvodu byla pro výzkum vybrána zařízení, která poskytují dětem a 

dospívajícím pobytovou formu péče minimálně po dobu osmi týdnů. Skrze takto zúžený 

výběr byla pro výzkumnou část práce vybrána tato zařízení: středisko výchovné péče, 

diagnostický ústav pro děti a mládež a výchovný ústav. 

Vybraná zařízení se od sebe odlišují i mírou rizikovosti mládeže. Očekává se tedy 

rozdílný způsob práce, a tedy i rozdílné využití prvků TK. Pokud budeme sledovat míru 

rizikovosti vzestupně, ocitají se na prvním místě střediska výchovné péče, kde se pracuje 

často pouze s riziky a mapuje se stupeň ohrožení jedince tímto chováním. Na druhém místě 

jsou diagnostické ústavy, které pracují s jedinci, jejichž rizikové chování dospělo 

k problémům, které se netýkají pouze jejich osoby, ale stávají se ohrožujícími i pro jejich 

okolí. Tedy z pouhého rizika se již stal problém, na který se snaží zařízení reagovat a najít 

nejvhodnější možnou cestu k jeho vyřešení. Na posledním místě z vybraných zařízení jsou 

výchovné ústavy, v těchto zařízeních se pracuje s jedinci, u kterých již byly diagnostikovány 

závažné poruchy chování a emocí. Svým jednáním ohrožují sebe i své okolí. 

Konkrétní výběr zařízení, ve kterých se uskutečnilo pozorování, byl stanoven na 

základě individuálních doporučení a s pomocí kontaktů s pracovníky daného zařízení.  

4.5.1 Střediska výchovné péče   

4.5.1.1 Obecný popis zařízení 

Střediska výchovné péče pro děti a mládež, dále jen SVP, nabízejí relativně velké a 

široké množství služeb.  

SVP poskytuje ambulantní, celodenní nebo internátní, tedy dlouhodobou pobytovou 

službu, dětem a mládeži. Hlavními činnostmi SVP ve všech jeho formách je poskytovat této 

cílové skupině preventivní výchovnou péči ve všech směrech a psychologickou podporu a 

pomoc ve chvílích, kdy je jedinec ohrožen negativními jevy ve svém vývoji, či pokud se u něj 

vyskytují poruchy chování. Péče je zacílená na odstranění či zmírnění těchto poruch. Snaží se 

o prevenci, tedy o to, aby se jedincova situace dále nezhoršovala. SVP pracuje s jedinci, kteří 

nemají nařízenou ústavní či výchovnou péči (Pilař, 2004, s. 289). 
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Střediska bývají dle zákona státní či soukromá. Jejich fungování může být samostatné, 

ve většině případů u nás v ČR však bývá propojené s již vzniklým existujícím zařízením, 

které s touto cílovou skupinou pracuje, nejčastěji se jedná o zařízení ústavní péče. V případě 

dlouhodobého pobytu, který nepřesahuje hranici dvou měsíců, je účast v tomto zařízení 

dobrovolná, ovšem závislá na souhlasu zákonných zástupců jedince (Matoušek, Matoušková, 

2011, s. 197). 

Tato práce se zabývá dlouhodobou a pobytovou formou práce s mládeží, bude zde 

tedy konkrétněji popsán tento typ práce, který SVP nabízí. 

Hlavní náplní internátních služeb jsou výchovně vzdělávací činnosti, sociálně 

rehabilitační činnosti, individuální práce s jedincem na základě sestaveného výchovného 

plánu, terapeutické a pedagogické programy. Mezi další nabízené činnosti patří poradenství a 

psychologická podpora v tíživých životních situacích, preventivní činnosti v oblasti možných 

patologických jevů, ale také pomoc s řešením stávajících problémů, způsobených poruchami 

chování či životní situací jedince. S klienty se taktéž poradensky pracuje na začlenění do 

společnosti a uchycení se na trhu práce (Firstová, 2014, s. 135). 

4.5.1.2 Konkrétní popis zařízení: Internátní oddělení SVP Klíčov 

Internátní oddělení Klíčov poskytuje své služby během celého školního roku. Nabízí 

výchovně vzdělávací program, který je primárně zaměřen na děti a mladistvé s poruchami 

chování a učení ve věku 12 – 16 let. Zařazení klientů do programu je podmíněno 

doporučením ambulantního oddělení tohoto zařízení a souhlasem zákonných zástupců dítěte.  

 Program 

Délka internátního pobytu a sestaveného programu je 8 týdnů. Výchovně vzdělávací 

program se skládá z pravidelné dopolední výuky, přičemž se pracuje dle individuálního plánu 

sestaveného kmenovou školou jedince. V odpoledních a večerních hodinách nastává prostor 

pro výchovné programy. Mimo intenzivní práci s dítětem jsou součástí procesu i rodinné 

konzultace a spolupráce s dalšími odbornými institucemi (Klíčov, Činnosti). 

Program je určen pro děti a mládež s problémovým chováním, žákům s výukovými a 

výchovnými problémy ve škole a dětem a mladistvým ze sociálně patologického prostředí.  
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 Cíle  

Mezi cíle internátního oddělení ve vztahu k jedinci patří:  

- působit na dítě ve spolupráci s rodinou a školou; 

- předejít rozvoji nežádoucího chování dítěte; 

- náprava negativního způsobu chování; 

- minimalizace následků způsobených nevhodným chováním a návyky (Klíčov, 

Cíle). 

 

 Výsledky pozorování: Aplikace modelu TK  

Internátní oddělení SVP Klíčov využívá pro svou práci s dětmi a mládeží určité prvky 

modelu TK, které jsou přenositelné do tohoto typu zařízení. Na základě definovaných 

účinných prvků modelu TK dle De Leona, které jsou uvedeny v kapitole 2.3, nacházíme 

v tomto zařízení tyto prvky: pevně daná struktura a systém, sociální role, vzory, zpětná vazba, 

kolektivní forma učení a otevřená komunikace.  

V případě tohoto zařízení je tedy využita většina zmíněných prvků, tím se zvyšuje i 

účinnost modelu TK. V práci s klienty taktéž platí vize TK, která hovoří o tom, že všechno co 

se v komunitě odehrává, je terapie. Na témata vzniklá během dne se reaguje v rámci setkání 

skupiny/komunity.  

Struktura a systém programu 

Etapy 

Již samotný pobyt je rozdělen do etap, v každé etapě má jedinec odlišnou výchozí 

pozici a jsou na něj kladena jiná očekávání, jiné nároky. Tento systém etap/fází bývá 

využíván například v TK pro drogově závislé, kde názorně ukazuje vývoj a posun klienta 

v léčbě, klient získává určitá privilegia, ale zároveň se od něj očekává určité jednání a vyšší 

míra odpovědnosti. 

Etapy, které rozdělují pobyt klientů v SVP Klíčov, jsou tři a mají různou dobu trvání. 

Dle popisu zaměstnanců střediska a z internetových zdrojů se jedná o etapu adaptační, 

následuje přechod do první etapy, v závěru pobytu by měl klient dokončit etapu druhou. 

Každá etapa má svá specifika. 
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Adaptační etapa 

Tato etapa pracuje s klientem a jeho vstupem do programu. Pro klienta je v této fázi 

vše nové, seznamuje se s řádem a s pravidly pobytu, s ostatními klienty, s pracovníky a hledá 

si mezi nimi své místo. V průběhu této etapy, která by měla optimálně trvat týden, má klient 

za úkol vypracovat vlastní životopis, který následně přednáší ostatním na tzv. životopisné 

skupině (viz dále). S klientem se taktéž pracuje na smlouvě o pobytu, ve které sám přináší 

zakázku, co by chtěl na sobě během pobytu změnit. Klient má v této etapě možnost přijímat 

návštěvy, ovšem pouze osob, které zodpovídají za jeho výchovu. Taktéž může jednou týdně 

ve stanovený čas telefonovat s rodinnými příslušníky bez dohledu vychovatele. Po splnění 

následujících podmínek, klient žádá o přestup do další etapy pobytu, tento postup je 

automatický.  

První etapa 

V první etapě by měl mít klient osvojená pravidla pobytu. Jeho plnění stanovených 

funkcí a úkolů (viz dále), jeho aktivita a plnění školních povinností, jsou tedy ohodnoceny 

body. Body jsou důležité pro postup do další fáze pobytu, k té je potřeba minimálně 120 

bodů. V této etapě má klient absolvovat tematickou skupinu, ta se zaměřuje na problémy, 

které klienta přivedly k pobytu v SVP, jiným akceptovaným tématem pro skupinu jsou 

aktuální problémy, které vznikají během jeho pobytu. Dalším z úkolů je vytvoření programu 

pro ostatní klienty.  

Klient má v této etapě již větší volnost a prostor v rámci kontaktu s rodinou. To se 

týká návštěv členů rodiny na oddělení, ale i možnosti návštěvy mimo něj. Klientova rodina se 

může účastnit víkendových jednodenních akcí, pořádaných oddělením. Mezi další privilegium 

patří telefonický kontakt, který již není omezen na jeden den v týdnu.  

Pro postup do závěrečné druhé etapy, musí klient absolvovat postupovou skupinu. 

Nejprve na ranní komunitě (viz dále) přednese svou žádost o postup, následně musí během 

dne zpracovat tři otázky, které mu položí jeho garant/vychovatel. Na postupové skupině klient 

přednáší zpracované otázky. Následuje prostor pro ostatní, možnost reagovat a doptávat se. 

V závěru skupiny probíhá hlasování o postupu, hlasují všichni přítomní.  

Druhá etapa 

 Závěrečná fáze pobytu má rovněž mezi zaměstnanci přízvisko etapa dospělosti. 

V této části pobytu se od klienta již očekává a vyžaduje určité chování, klient taktéž hospodaří 
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s vyšší odpovědností. V rámci pobytu se klient stává patronem pro nově příchozí klienty. 

Během trvání této funkce pomáhá nováčkům s jejich aklimatizací, předává vlastní zkušenosti 

s provozem a programem. Dalším specifikem je přísnější hodnocení v rámci školních 

povinností, od klienta se již očekává určité chování a zodpovědný přístup. Pokud klient 

pochybí, může kdykoli sestoupit do nižší fáze. Součástí této fáze jsou víkendové pobyty 

doma, kdy má dojít k uplatnění nově nabytých dovedností. Klient si připravuje se svým 

garantem víkendový plán soužití. Zde sepisuje, co od pobytu očekává, co bude dělat, jak se 

bude chovat, jakých pravidel se bude držet. Po návratu na oddělení odevzdává zpětnou vazbu 

od rodičů/zákonných zástupců, kteří tímto způsobem hodnotí společně prožitý víkend. Pokud 

dojde k hrubému porušení plánu, klient sestupuje do první fáze pobytu, či ztrácí body.  

Denní program 

Jasně strukturovaný denní program je dalším prvkem, který bývá uplatňován v TK, 

konkrétně pro drogově závislé. Program dne dává životu v komunitě pevný řád, ten se stává 

pro klienty jistotou a oporou a zároveň v sobě nese faktor změny. Typický klient TK pro 

drogově závislé neumí hospodařit s časem, jeho život je neuspořádaný a probíhá mnohdy 

pouze v rámci situací tady a teď. Pevný program v TK učí tyto klienty dodržování řádu a 

znemožňuje zažívání nudy, která bývá mnohdy spouštěčem k užívání drog.  

Stejně tak je v internátním oddělení SVP Klíčov zaveden strukturovaný denní 

program, který slouží stejnému či velmi podobnému účelu, jako ten v TK. Na oddělení se sice 

pracuje s jinou klientelou, než v TK pro drogově závislé, nicméně vlastnosti a charakteristika 

těchto odlišných klientel si je právě v této potřebě řádu a struktury velmi podobná. Pro děti a 

mládež z tohoto oddělení je typické, že nedovedou nakládat se svým volným časem, čas bývá 

velmi relativní záležitostí v jejich způsobu života. Dělají si mnohdy, co zrovna chtějí, na co 

mají chuť, co je baví, tedy záležitosti v rámci „teď a tady“. Pevně stanovený denní program 

tedy přináší možnost naučit se režimu a jeho dodržování. Taktéž zabraňuje stavům nudy, 

která bývá i pro tuto klientelu často prostředníkem k nevhodnému a rizikovému způsobu 

chování. Tedy k tomu chování, které je do zařízení přivedlo.  

Denní program pobytového střediska začíná ve všední dny v 6:30 ráno budíčkem a 

končí v 21:30 večerkou. V denním programu je zahrnuta péče o blaho jedince, tedy časové 

vymezení aktivit, které slouží k uspokojování základních životních potřeb. Součástí programu 

jsou taktéž skupinové/komunitní činnosti, a dále pak aktivity sloužící k zachování chodu 
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zařízení. Víkendový program je volnějšího typu, oproti všedním dnům zahrnuje více 

volnočasových a aktivit i aktivit mimo zařízení a také čas osobního volna. 

Sociální role 

Tak jako v TK i v internátním oddělení Klíčov klienti během svého pobytu vykonávají 

určité specifické role, které souvisejí s chodem zařízení. Role jsou přidělovány konkrétním 

klientům na určitou dobu a vyžadují od klientů převzetí odpovědnosti za její plnění. Klient je 

za vykonávání své role hodnocen body, ale zároveň se mu dostává hodnocení i od ostatních 

klientů během průběhu vykonávání této funkce. Pociťuje spokojenost, či nespokojenost 

ostatních a na základě toho se očekává, že svůj přístup k funkci náležitě přehodnotí. 

 Na základě spravování určité funkce klienti participují na provozu zařízení. Skrze to 

zažívají pocit odpovědnosti a pocit toho, že jsou potřební.  Klient, který v určité roli končí, ji 

předá se všemi potřebnými informacemi svému nástupci. Při opuštění oddělení na víkendový 

pobyt je povinností klienta najít náhradníka pro svěřenou roli a seznámit ho s jeho 

povinnostmi a privilegii.  

Mezi role, které zastávají klienti na tomto oddělení, patří: 

Pán domu 

Tato role je jednou z nejdůležitějších a v rámci hierarchického žebříčku je na nejvyšší 

pozici. Často tuto roli zastávají klienti, kteří jsou v pobytu nejdéle. Klient je zodpovědný za 

chod oddělení, podílí se na přerozdělování a kontrole jednotlivých prací v rámci provozu. 

Dohlíží na dodržování pravidel a plnění povinností ostatních rolí společně s vychovatelem. 

Dalo by se říci, že se jedná o pravou ruku vychovatele. Má na starost knihu, do které zapisuje 

při ranních komunitách. 

Šéfkuchař 

Jak název této role napovídá, jedná se o povinnosti spojené s provozem společné 

kuchyně. Zodpovědností šéfkuchaře je její bezproblémový chod. Mezi dílčí starosti patří 

udržování pořádku ve společných prostorách, výdej jídla, sestavení víkendového jídelníčku a 

příprava jídla.  

Zvoník 

Hlavní povinností zvoníka je dohled nad dodržováním časového plánu dne. Pomocí 

zvonu svolává ostatní na jednotlivé akce a programy dne. Dohlíží na příchody klientů a 
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upozorňuje na jejich dodržování. Kromě těchto povinností má klient na starost i komunitní 

místnost, kde zodpovídá za pořádek a dodržování klidu během komunitních setkání.  

Zahradník 

Tato role je vhodná pro klienty, kteří jsou v pobytu kratší dobu. Zahradník dohlíží na 

stav květin v domě, dle potřeby zalévá, případně dává zprávy vychovatelům ohledně 

možného přesazení, hnojení, sázení.  

Popelka 

Další z rolí, která se hodí pro nováčky. Klient má na starost vynášení odpadkových 

košů z celého oddělení, dbá na jejich čistotu a čistotu okolo.  

Pradlenka 

Role pradlenky je taktéž z těch rolí, které zastupují klienti při nástupu na pobyt. Klient 

vykonávající tuto funkci dbá na to, aby bylo vždy dle potřeby vypráno. Kontroluje záležitosti 

spojené s praním, udržuje pračku v čistotě. Při nesnázích hlásí problém vychovateli.   

Vzory 

Pobyt na oddělení umožňuje klientům být pro druhé vzorem v tom pozitivním slova 

smyslu. Tedy nikoli v záležitostech a situacích, které většinová společnost odmítá, jak tomu 

bývá často v jejich běžném životě, ale v prosociálním způsobu chování. Vzorem pro ostatní 

členy skupiny bývají již zmínění patroni. Těmi se stávají klienti, kteří jsou v pobytu delší 

dobu, kteří mají již osvojený řád a pravidla a udělali ve svých způsobech chování očividný 

postup k lepšímu. Patroni by měli mít pozitivní vliv na ostatní členy, měli by je doprovázet 

v začátcích pobytu a předávat jim své zkušenosti. 

Kolektivní forma učení  

Jednou z hlavních náplní TK je práce se skupinou a její různé formy, patří sem i 

skupinová psychoterapie. Jak již bylo řečeno v kapitole 2.3, kolektivní forma učení poskytuje 

množství sociálních interakcí, jejichž prostřednictvím jedinec čerpá zkušenosti vedoucí 

k následným změnám.  

Byť jsou klienti v SVP nízkého věku, využívá se zde této formy práce s upravenými 

podmínkami. Ve srovnání s TK pro drogově závislé je těchto skupinových setkání v rámci 

programu podstatně méně, mají kratší dobu trvání, ale rozhodně zde mají své místo.  
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Mezi skupinová setkání, která jsou v práci s dětmi a mládeží na tomto oddělení 

využívány, patří:  

Ranní komunita 

Ranní komunita patří mezi nejkratší skupinové setkání, trvá půl hodiny. Na ranní 

komunitě se probírá předchozí noc, jak se klienti vyspali, co se jim případně zdálo a jak si své 

sny vykládají. Dalším probíraným tématem je nálada. Jak se klienti cítí, s čím vstupují do 

nového dne a proč. Na to navazuje zapisování do knihy předsevzetí, klienti mají za úkol 

vyslovit svá předsevzetí na nastávající den. Posledním bodem této komunity je program dne, 

kdo má za co v onen den zodpovědnost.  

Odpolední skupina 

Odpolední skupina může mít mnoho podob, dle toho jak si to žádá situace, tato 

skupina trvá hodinu a čtvrt. Odpolední skupina reaguje na průběh pobytu jednotlivých členů. 

Dle potřeby může být seznamovací, jedná se o případy, kdy nastoupí do programu nový 

klient. Může být životopisná, ta se koná v případech, kdy nový klient končí svou adaptační 

etapu a musí představit svůj životopis. Jinou formou je skupina zaměřená na klientské téma. 

Tuto skupinu musí klient absolvovat, v rámci postupu z první do druhé fáze pobytu. Téma 

klient přináší sám. Další variantou je skupina postupová, kdy klient žádá o postup do další 

etapy pobytu a přednáší ostatním vypracované otázky.   

Hodnotící skupina 

Hodnotící skupina má charakter reflexe uplynulého dne a trvá necelou hodinu. V první 

fázi klienti reflektují svůj průběh dne, jak se měli, co se jim povedlo, či nepovedlo. Co je 

naštvalo, z čeho měli radost. Následuje prostor pro zpětné vazby, jak od ostatních klientů, tak 

od vychovatelů. V závěru této skupiny vychovatelé hodnotí chování a plnění povinností 

klientů dle bodovací škály.  

Mimořádné skupiny 

Mimořádné skupiny nemají pevné zakotvení v programu dne. Tento druh skupiny se 

svolává v případech, kdy je potřeba řešit akutní záležitost „teď a tady“. Nejčastěji se týkají 

vztahových problémů mezi klienty, hrubého nedodržení pravidel či jsou praktického 

charakteru, a to v případech, že je potřeba rychle klientům sdělit nějaké novinky, či změny v 

programu. Komunitu může v těchto případech svolat kdokoli, není nutné zapojovat zvoníka.   
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Zpětná vazba 

Zpětná vazba od druhých patří mezi další prostředky TK vedoucí ke změně. Na 

internátním oddělení se děti a mládež učí reagovat na chování ostatních členů tímto 

způsobem, zároveň se učí zpětnou vazbu přijímat. Ohraničený a cílený prostor pro zpětné 

vazby bývá během hodnotících skupin, které jsou na konci každého dne. Jelikož je v období 

dospívání pro jedince nejvíce důležitý názor vrstevníků, zpětné vazby od ostatních klientů 

bývají obzvláště cenné. 

Otevřená komunikace 

Možnost říci, co si opravdu myslím, a být vyslyšen. Neobávat se reakcí druhých, tedy 

mít důvěru v ostatní a sdílet s nimi navzájem i nepříjemné a citlivé životní zkušenosti, to je 

otevřená komunikace. Mnoho klientů internátního oddělení tento způsob komunikace nemá 

zažitý, je to tedy pro ně něco nového. Učí se o věcech a problémech mluvit, učí se reagovat na 

ostatní a říkat, co si opravdu myslí. Učí se partnerskému přístupu v komunikaci. Jelikož se 

zde pracuje se skupinou, je vhodné, aby se důležitá témata probírala na skupinách, kde je na 

to vyhrazen bezpečný prostor.  

Jiné sledované prvky nebyly v tomto zařízení vypozorovány.  

4.5.2 Diagnostické ústavy pro děti a mládež 

4.5.2.1 Obecný popis zařízení 

Diagnostické ústavy se rozlišují dle věku klientů na dětské diagnostické ústavy a 

diagnostické ústavy pro mládež. Pobyt bývá ve velké většině případů nařízen soudem, 

nicméně může být i dobrovolného charakteru. Dobrovolný pobyt nastává po sepsání dohody 

mezi vedoucím ústavu, rodičem/zákonným zástupcem jedince a jedincem samotným 

(Matoušek, Matoušková, 2011, s. 154). 

Dle zákona plní diagnostický ústav úkoly určené dle potřeb dítěte. Jsou to úkoly 

diagnostické, vzdělávací, terapeutické, výchovné a sociální. Jedná se tedy o zkoumání 

dosažené úrovně ve vývoji dítěte, o osobnost jedince a o nápravu v jeho chování.  Zjišťuje se 

též rodinné zázemí jedince a vliv prostředí, ve kterém se jedinec se vyskytuje. Další dva typy 

úkolů jsou organizační a koordinační, na základě kterých se rozhoduje o dalším postupu 

v následné péči o dítě/mladistvého ve spolupráci s dalšími zainteresovanými aktéry.  
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Na základě diagnostických, vzdělávacích, terapeutických, výchovných a sociálních 

činností, které jsou nedílnou součástí komplexního vyšetření, vypracovává ústav 

diagnostickou zprávu. V této zprávě jsou navrženy specifické výchovné a vzdělávací potřeby 

tak, aby sloužily rozvoji osobnosti jedince. 

V diagnostických ústavech jsou zřizovány výchovné skupiny, ve kterých dochází ke 

komplexnímu vyšetření jedinců. V minimálním počtu se jedná o tři skupiny. Diagnostické 

ústavy či výchovné skupiny jsou členěny buď dle pohlaví, nebo dle věku dítěte. V případech, 

kdy se ústav nedělí dle pohlaví, nebývají takto dělené ani jeho výchovné skupiny (Zákon č. 

109/2002 Sb.).9 

4.5.2.2 Konkrétní popis zařízení: Diagnostický ústav pro mládež, Praha 2 

Diagnostický ústav pro mládež poskytuje služby chlapcům ve věku od 15 do 18 let. 

Do ústavu nastupují chlapci po rozhodnutí soudu ohledně předběžného opatření, ústavní 

výchovy, ochranné výchovy nebo na základě žádosti rodičů o dobrovolný pobyt. V zařízení 

fungují tři výchovné skupiny. Klienti jsou za veškerou svou aktivitu a za své chování během 

pobytu hodnoceni, hodnocení se vztahuje i k výchovné skupině. Mohou tedy svým chováním 

ovlivnit i budoucnost celé skupiny. Na základě bodového hodnocení mají klienti více či méně 

možností, jak nakládat se svým volným časem. Jedná se převážně o dovolenky a propustky 

mimo areál DÚM.  

 Cílová skupina 

Za cílovou skupinu pro toto konkrétní zařízení jsou považováni chlapci ve věku od 15 

do 18 let s ukončenou povinnou školní docházkou. Chlapci se do zařízení dostávají nejčastěji 

z těchto důvodů: záškoláctví, nerespektování autorit, útěky z domova, užívání návykových 

látek, členství v závadové partě, zkušenost s prostitucí, zkušenosti s trestnou činností, sociální 

či rodinné důvody. Obecně se jedná o mladistvé, kteří se vlastním či cizím přičiněním dostali 

do obtížných životních situací, s kterými si sami nedokážou poradit. Tyto situace jsou pro 

jejich vývoj ohrožující. Svým jednáním se vymykají kontrole okolí. Požadavky a normy 

kladené většinovou společností jimi nejsou často naplňovány. Jejich způsob chování se stává 

nebezpečným jak pro ně samé, tak pro jejich okolí (Dius, Klienti). 

                                                 

9 Zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně 

výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů 
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 Poslání 

Komplexně poznat osobnost a chování klientů. Na základě jejich pobytu, rozpoznat 

závažnost jejich výchovných problémů a co nejlépe odhadnout sociální vývoj jedince a jeho 

předpoklady k znovuzapojení se do společnosti (Dius, Úvodní stránka). 

 Výsledky pozorování: Aplikace modelu TK  

Diagnostický ústav pro mládež (dále jen DÚM) patří mezi ta zařízení, ve kterých jsou 

prvky TK aplikovány do již zaběhnutého systému práce. V tomto případě se jedná o zúžené 

pojetí a aplikaci TK. Pobyt jedinců v DÚM má svůj pevný řád a strukturu, model TK se 

uplatňuje pouze jako součást programu. Má tedy v programu své místo, ale vlastní principy 

TK, popsané v kapitole 2.2, se vztahují pouze na takto časově ohraničené úseky a nejsou 

platné v celé své šíři, některé zde nenalezneme vůbec.  

Pod pojmem komunita se v tomto případě skrývají všichni klienti a jejich společná 

setkání, ve kterých se probírá celkové dění v zařízení. 

V případě tohoto zařízení, byly vypozorovány tyto prvky modelu TK, vytyčené dle de 

Leona: sociální role, zpětná vazba, vzory, kolektivní forma učení. 

Sociální role 

V rámci komunity funguje v DÚM systém rolí, které zastávají její členové. Role jsou 

v tomto případě spíše společenského charakteru, zastávají určité postavení v komunitě a s tím 

spojená privilegia a povinnosti. Mají svůj význam hlavně v rámci spolusprávy. Nicméně 

klienti se skrze získané role učí dostát svým povinnostem a zodpovědně se vypořádat se 

situacemi, které v rámci jejich role nastávají. S převzetím role se od klientů očekává určitá 

změna chování a přístupu.   

Předseda komunity 

Předseda komunity je volen všemi členy, kteří již mají uděleno ručení10. Vede 

komunitní setkání účko (viz dále), sepisuje zápisy. Bývá zapojen i do dalších setkání 

komunity, kdy zahajuje program a stará se o klid a bezproblémový průběh. Předseda by měl 

být ve svém působení nestranný, měl by být pro druhé příkladem.  

Důvěrník 

                                                 

10 Ručení  - podmínkou pro získání ručení je: plnění individuálního plánu, aktivní zapojení do 

programu, min. 5 dní pobytu. Ručení udělují ostatní členové výchovné skupiny spolu s vychovatelem.  



54 

 

Pozici důvěrníka nalezneme v každé výchovné skupině. Důvěrník je volen členy své 

skupiny, kteří již mají ručení. Volba se opakuje každý týden, nicméně pokud není námitek, 

nemusí dojít na této pozici ke změně. Důvěrníci zodpovídají za svou skupinu, nesou 

zodpovědnost za její fungování a plnění povinností v rámci komunity. Důvěrník má být 

oporou pro nové členy ve skupině. Má znát pravidla a řád zařízení a dbát na jejich dodržování 

ve své skupině. Pokládá se za propojovací článek mezi klienty a personálem. Každý den se 

schází s dalšími důvěrníky a s hlavním vychovatelem, kde řeší aktuální problémy v jeho 

skupině či v celé komunitě. Důvěrník disponuje možností hodnotit jednotlivé členy své 

skupiny, rozdává tzv. důvěrnické body, zároveň dává podněty vychovatelům k udělení 

trestných bodů za nekázeň ve skupině. Od důvěrníků se očekává určité chování: jít ostatním 

příkladem, nezneužívat svých pravomocí v rámci role, být k dispozici pro skupinu.  

Zástupce důvěrníka 

Zástupce je volen v rámci své skupiny, navrhuje ho důvěrník. V případech, kdy není 

důvěrník k dispozici, přebírá zvolený zástupce jeho roli. Po ukončení zastupování seznamuje 

důvěrníka s děním ve skupině v jeho nepřítomnosti. 

Vzory 

TK je prostředím, které vede jedince ke změně. Vzorem pro ostatní se stávají ti, kteří 

již nějakou změnou prošli. Pro dospívající bývají vzorem nejčastěji jejich vrstevníci, nikoli 

autority. V případě rizikové mládeže se mnohdy jedná o vzory, které se neslučují s představou 

společnosti, jejich návyky a chování nejsou „zdravé“.  Vzorem pro ostatní v komunitě se 

může stát jedinec, který vybočuje a nedodržuje pravidla a řád zařízení. DÚM se snaží skrze 

odpovědné role předsedy a důvěrníků ukázat klientům jiný vzorec chování, ke kterému 

mohou dospívající vzhlížet. Předseda komunity i důvěrníci jsou jejich vrstevníci, jsou na 

stejné lodi, nicméně jejich chování koresponduje s pravidly a řádem zařízení, získali si důvěru 

personálu ale i klientů, kteří je do těchto pozic volí.  

Kolektivní forma učení  

Do strukturovaného programu DÚM jsou zařazena i skupinová setkání, tedy setkání 

výchovné skupiny a celokomunitní setkání, kdy se schází všichni klienti napříč skupinami 

spolu s pracovníky zařízení. Tato setkání mají odlišné funkce a liší se i svým posláním.  
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Účko 

Takzvané účko se podobá asi nejvíce skupinovému setkání v klasických TK. Toto 

setkání celé komunity, tedy všech klientů a právě sloužících pracovníků, bývá pravidelně 

svoláváno jednou týdně. Celá komunita sedí v kruhu, v čele stolu sedí předseda/zapisovatel, 

který i celou komunitu vede. Jedná se o jedinou aktivitu v celém programu, při které nejsou 

klienti hodnoceni. Účastníci komunity si tedy mohou dovolit být sami sebou a reagovat na 

podněty ostatních, aniž by byli tlačeni hrozící sankcí. V rámci tohoto typu komunitního 

setkání je taktéž dodržováno pravidlo mlčenlivosti, tedy co se řekne na účku, nesmí ven. 

Pravidlo platí i pro pracovníky. Klienti se díky tomu mohou cítit bezpečně, panuje zde 

důvěrná atmosféra, je zde prostor pro témata, která by jinde nemusela být nikdy otevřena. 

V rámci účka se potírají distance mezi klienty a pracovníky. Je zde prostor pro řešení 

problémů v rámci komunity, na možnostech řešení se podílejí převážně klienti, pracovníci 

jsou zde spíše v roli mediátorů. V rámci tohoto setkání se komunita, krom jiného, seznamuje 

s novými členy, probíhá tedy seznamovací kolečko a představení specifik účka. Po klientech 

se žádá poskytování zpětné vazby ostatním, nejčastěji nováčkům, kteří se adaptují na režim a 

na komunitu.  

Průběh tohoto setkání je v režii klientů. Každý může přednést své téma, které by rád 

v rámci komunity otevřel. Pokud se sejde více témat a na všechny by nezbyl čas, probíhá 

hlasování.  

Malý klub 

Malý klub je dalším setkáním celé komunity, probíhá jednou týdně. Toto setkání je 

postaveno na aktivitě klientů, co se bude na klubu dít za program, je v jejich režii. Klienti tedy 

v tomto případě aktivně participují na tvorbě programu. Cílem je aktivizace klientů a 

přenesení odpovědnosti na jejich bedra, vychovatelé nijak zásadně do dění nezasahují. Klienti 

přednáší své návrhy programu, následně probíhá hlasování pro některou z možností. Vedení a 

realizace celé aktivity je pak v rukou těch, kteří s návrhem přišli. Po ukončení programu se 

hodnotí provedení, průběh a příprava. Na základě slovního hodnocení jsou udíleny body. 

Skupina 

Skupiny probíhají dvakrát týdně. Jedná se o část programu, které je uskutečňována 

v rámci jednotlivých výchovných skupin spolu s vychovatelem. Kromě organizačních 

záležitostí se zde také řeší aktivita skupiny a aktivita jejích jednotlivých členů. Je zde prostor 

pro zpětné vazby ohledně chování a fungování ve skupině.   
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Skupinové pohovory 

Tento typ skupinového setkání se týká pouze členů dané výchovné skupiny, probíhá za 

přítomnosti vychovatele, který setkání řídí. Skupinový pohovor probíhá jednou týdně. Ve 

skupině se hodnotí chování jednotlivých členů a chování skupiny jako celku. Hodnocení 

probíhá jak ze strany vychovatele, tak ze strany ostatních členů skupiny. Probírají se 

konkrétní situace, ve kterých jedinec získal kladné či záporné body. Slouží jako zpětná vazba 

pro klienty. V další fázi se řeší dílčí problémy ve skupině. Podávají se stížnosti a žádosti ze 

strany klientů směrem k zaměstnancům a vedení. Část pohovoru je věnována udílení ručení 

nováčkům. Všichni členové skupiny, kteří již ručení mají, vyjadřují svůj názor ohledně 

předání, či případného nepředání této pravomoci novým adeptům. Během těchto skupin se 

mimo jiné probírá i stávající rozdělení rolí ve skupině, v případech nespokojenosti dochází 

k hlasování a přerozdělení rolí, hlasování se mohou účastnit pouze jedinci s ručením. Další 

část je věnována budoucnosti klientů po ukončení pobytu, klienti vyslovují svá přání, kam by 

chtěli být přemístěni. Vychovatel probírá se skupinou jejich možnosti, poskytuje informace o 

zařízeních.  

Zpětná vazba 

Zpětná vazba, funguje v TK jako prvek vedoucí ke změně chování. V DÚM se během 

pobytu klienti učí zpětné vazby dávat, ale také přijímat. K cíleným zpětnovazebním aktivitám 

dochází při celokomunitním setkání. Zde mají klienti prostor vyjádřit se k dění v komunitě, 

jak uznají za vhodné. Je zde prostor na pochvaly, na kritiku, na hodnocení jednotlivců a jejich 

chování v komunitě. Zpětné vazby se využívají také při skupinových pohovorech. 

Při situacích, kdy klienti ukončují svůj pobyt a chystají se z DÚM pryč, probíhá 

hodnocení pobytu. Klient, který odchází, má za úkol vybrat tři členy komunity ze svých řad a 

jednoho pracovníka. Klient vybírá své „kolegy“ dle toho, jaké od nich očekává hodnocení, 

jeden by měl klienta hodnotit kladně (blízký kamarád), druhý by měl zastávat neutrální 

pozici, hodnocení třetího by mělo být negativní. Každý z hodnotitelů má bodovací škálu od 

jedné k pěti a seznam kategorií, které se v pobytu jedince hodnotí. Kategorie se týkají jednak 

vztahu klienta s ostatními členy komunity (ostatní klienti poté pracovníci/dospělí), dále se 

hodnotí sebeovládání klienta a v poslední řadě jeho šance na bezproblémový život po 

odchodu z DÚM. Klient si nejdříve tipuje kolik u které kategorie dostane. Pokračuje se 

hlasováním, při kterém se ke klientovi dostává cenné zpětné vazby jak od vrstevníků, tak od 

personálu. Následuje srovnání tipu s proběhlým hlasováním a reflexe.  
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Další sledované prvky modelu TK v tomto zařízení nebyly vypozorovány.  

4.5.3 Výchovné ústavy  

4.5.3.1 Obecný popis zařízení 

Výchovné ústavy, dále jen VÚ, jsou zařízení, ve kterých se provádí ústavní a ochranná 

výchova11 na základě soudního rozhodnutí. V některých případech mohou být do zařízení 

přijati jedinci na základě dohody s jejich zákonnými zástupci. VÚ spadají pod resort 

ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Matoušek, 2003, s. 262).  

Dle zákona VÚ zajišťují péči zpravidla o děti a mládež starší 15 let se závažnými 

poruchami chování do dosažení plnoletosti. V některých případech, stanovených zákonem, 

mohou být do VÚ zařazeny i děti mladšího věku. Další výjimkou může být setrvání v zařízení 

i přes dovršení plnoletosti. Základní organizační jednotkou pro práci s jedinci je výchovná 

skupina. Velikost výchovné skupiny by měla být v rozmezí 5 – 8 dětí/mladistvých. Rozřazení 

jedinců do výchovných skupin by mělo brát ohled na výchovné, vzdělávací a zdravotní 

potřeby konkrétních osob (Zákon č. 109/2002 Sb.).12 

4.5.3.2 Konkrétní popis zařízení: VÚ Obořiště 

VÚ Obořiště je školské zařízení pouze pro chlapce. Kapacita tohoto zařízení je 48 

chlapců, zpravidla ve věku 15 – 19 let, kteří dohromady tvoří 6 výchovných skupin. 

Výchovné skupiny žijí na odlišných místech v areálu zařízení, některé fungují samostatně 

mimo hlavní budovu, jiné jsou součástí uzavřené hlavní budovy. Skupiny se tedy mimo jiné 

liší i mírou svobody a odpovědnosti, která jim je dána.  

Součástí zařízení je střední odborné učiliště, které umožňuje chlapcům výběr vzdělání 

ze tří různých učebních oborů. Jedná se o tříleté obory truhlář a zedník a dvouletý obor práce 

ve stravování - kuchař. 

 

                                                 

11 Ústavní výchova – opatření navržené orgánem sociálně-právní ochrany dětí a schválené soudem. 

Uplatňuje se v případech, kdy rodina není schopna či ochotna náležitě pečovat o dítě. Výchovu nelze nahradit 

jiným způsobem (Matoušek, 2003, s. 253) 

Ochranná výchova – uplatňována na základě trestněprávního řízení, jako ochranné opatření. Ukládá se 

v případech, kdy dítě (12 - 15 let) spáchá čin, který je u dospělých postihován formou výjimečných trestů, nebo 

v případech kdy se dítě mladší 15 let provinilo proti zákonu a není postaráno o jeho výchovu. Může postihnout i 

mladistvé (15 - 18 let), kteří žijí v nevhodném prostředí. (Matoušek, 2003, s. 134-135) 
12 Zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně 

výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů 
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 Poslání 

„Základním cílem a posláním Výchovného ústavu je na základě speciálně-

pedagogických přístupů a metod vytvářet optimální podmínky pro náhradní výchovnou péči 

dítěte, v zájmu jeho zdravého vývoje, řádné výchovy a vzdělávání. Je kladen důraz na úspěšné 

a aktivní zařazení dítěte do praktického života, po ukončení pobytu v zařízení“ (Výchovný 

ústav Obořiště, O nás). 

 Způsob práce 

Ve VÚ Obořiště se s chlapci pracuje na mnoha úrovních. Jedná se o práci komunitní, 

tedy se všemi chlapci najednou, práci skupinovou a individuální. Do individuální spadá i 

spolupráce s rodinou jedince a s dalšími zainteresovanými stranami. S chlapci se pracuje také 

pomocí zájmových aktivit a činností.  

Během celého pobytu se s jedinci plánuje a hodnotí. V rámci pobytu jedinec plní tzv. 

program rozvoje osobnosti dítěte, dále jen PROD. Tento dokument bývá používán 

k mapování situace a vývoje dítěte v různých oblastech. PROD slouží k zaznamenávání a 

evaluaci stanovených cílů v průběhu pobytu. Na určení cílů a postupů k jejich dosažení se 

podílí pracovník i konkrétní jedinec. Alespoň jednou za půl roku by měl být dokument 

revidován, je tedy živým dokumentem, měl by reagovat na konkrétní a aktuální situace, či 

problémy v životě jedince. 

 Výsledky pozorování: Aplikace modelu TK  

Podobně jako v případě zmiňovaného diagnostického ústavu se i ve VÚ Obořiště 

jedná o velmi zúženou aplikaci modelu TK. Zařízení funguje dle pevně stanovených předpisů 

a způsob práce s jedinci tomu odpovídá. Principy TK, které byly zmiňovány v kapitole 3.2, 

zde tedy nefungují globálně, nýbrž pouze v čase, který je k tomu vyhrazen. Jedná se tedy o 

aplikaci určitých prvků TK do již nastaveného a fungujícího systému.  

Výraz komunita se zde cíleně používá pouze pro setkání všech jedinců (klientů i 

personálu), které se koná jednou týdně.  

Z předem stanovených prvků dle De Leona, byly ve VÚ Obořiště vypozorovány tyto: 

struktura a systém, kolektivní forma učení a zpětná vazba. 
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Struktura a systém 

Systém pobytu, který je ve VÚ Obořiště zaveden, nese v určitých ohledech podobné 

charakteristiky, jako systém zaváděný v TK. Nicméně se nejedná o systém, který by byl 

zaveden v celém VÚ, konkrétně se jedná pouze o určitou vyšší fázi a podobu pobytu. Ve VÚ 

Obořiště existují tři etapy pobytu, každá z nich vyžaduje od jedince odlišnou míru 

samostatnosti a odpovědnosti. Postup do dalších etap bydlení závisí pouze na zájmu jedince a 

na jeho chování v rámci pobytu. Z vyšších fází mohou jedinci kdykoli propadnout do fáze 

nižší, záleží na plnění jejich povinností a způsobu chování.   

Pro tuto práci je zajímavá druhá etapa, ve které žije výchovná skupina v oddělené 

budově Domečku. Právě zde jsou zavedeny prvky modelu TK.  

Domeček 

 Bydlení a život v Domečku s sebou nese určité povinnosti, které musí jedinci plnit. 

Jedná se hlavně o společnou odpovědnost za chod domácnosti, kdy skupina jednotlivců žije 

pod jednou střechou a na základě dělby práce a úkolů udržuje domácnost ve funkčním stavu. 

Dochází tedy k přerozdělení úkolů a povinností, za které je jednotlivec odpovědný. Neplnění 

těchto povinností se podepisuje na společném životě všech členů skupiny. Jedinec se tedy 

skrze tuto zkušenost učí, jaký dopad může mít jeho chování v konkrétních případech. Sám 

následky svého jednání pociťuje, pociťuje je ale i zbytek skupiny. Následně se očekává, že 

jedinec své chování v těchto konkrétních případech změní. Péče o chod domácnosti obsahuje 

úklidy, praní, službu v kuchyni a přípravu společných jídel. S vařením se pojí i společná 

tvorba jídelníčku a rozdělení služeb. Kromě členů skupiny zde žijí i vychovatelé, kteří se 

starají o bezpečnou atmosféru a hlídají dodržování stanovených pravidel a chování 

jednotlivců.  

Život v Domečku přináší kromě povinností také určitá privilegia a vyšší míru svobody. 

V jedince je vkládána důvěra personálu, kterou si zasloužili svým vystupováním a chováním. 

Jedinci mají možnost opouštět areál, aniž by museli mít povolení či doprovod, jak je tomu 

v nižší fázi pobytu. Obyvatelé Domečku mají možnost mít u sebe mobilní telefon.  

Kolektivní forma učení 

Ve VÚ Obořiště se v podstatě veškeré dění odehrává ve skupině či v rámci kolektivu. 

Nicméně zde existují cílená skupinová i komunitní setkání, která mají specifickou podobu, 

svůj význam a své místo v programu. 
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Velká komunita 

Velké komunity probíhají vždy na začátku každého týdne, konkrétně v pondělí. Při 

této příležitosti se schází všichni klienti a zaměstnanci ve velké místnosti. Komunitní setkání 

se odehrává ve velkém kruhu. Setkání zahajuje ředitel ústavu, následně přebírá vedení 

komunity hlavní vychovatel. Komunity jsou strukturované. V první řadě se hovoří o tom, co 

se událo v předchozím týdnu. Všichni zúčastnění mají možnost a prostor se vyslovit. Často se 

jedná o děkovné, omluvné a informační ohlasy. Je zde prostor také pro pochvaly, které mají 

před celou komunitou vyšší váhu. Následuje prostor na budoucí plány, co se chystá 

v nadcházejícím týdnu. Zde se již více vyjadřují vychovatelé, učitelé i sociální pracovnice, 

kteří informují o akcích, zkouškách, brigádách a dalších záležitostech. Kdokoliv má možnost 

se doptat, podat námitku. Vychovatel se opakovaně ptá, zda ještě někdo nemá něco k sdělení. 

Je zde tedy prostor i pro řešení věcí nad rámec dané struktury. Mimo výše zmíněné, slouží 

velké komunity také k představení nově příchozích členů. Ti mají prostor se krátce všem 

představit. 

Jedná se o čas, kdy jsou všichni pospolu na jednom místě. Kruh, ve kterém se 

komunita odehrává, snižuje pocit nerovnosti mezi postavením klientů a personálu. V tomto 

duchu jsou komunity zřizovány, jde o prostor, kde se mohou jednotlivci vyjádřit ke komukoli 

ze strany klientů i personálu.  

Ze strany personálu jsou komunity hodnoceny kladně. Je zde dle jejich názoru 

pozorovatelná atmosféra a nálada panující v komunitě mezi kluky. To může mnohdy 

predikovat budoucí dění mezi klienty, zda se něco chystá, nebo zda bude klid. Na základě 

sdílení těchto informací probíhá po komunitě kolečko, účastní se pouze personál a přináší svůj 

pohled na proběhlou komunitu. Je zde také prostor pro sdílení některých interních informací 

týkajících se dění v komunitě a mezi klienty, o kterých by měli vědět i ostatní. 

Plánovací skupiny 

Plánovací skupiny se dějí v rámci výchovných skupin za přítomnosti vychovatele na 

začátku týdne. Na základě možností skupiny (liší se dle míry samostatnosti), se rozdělují 

úkoly a povinnosti mezi jednotlivce a plánuje se nadcházející týden. Dále je zde prostor na 

připomínky, nejasnosti, námitky, hodnocení apod. Klienti jsou skrze plánování zahrnuti do 

procesu, nejsou pouze pasivními příjemci předem stanoveného, mohou se k plánům 

vyjadřovat a měnit jejich podobu.  
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Zpětná vazba 

Prostor pro cílenou zpětnou vazbu je ve VÚ Obořiště explicitně požadován pouze 

v některých případech. Jedním z nich je ukončování pobytu rituálem. Rituál, který nese název 

šamani se odehrává během velké komunity. V průběhu tohoto rituálu jsou členové komunity, 

kteří ukončují svůj pobyt, vyzváni k výběru svých tří šamanů. Šamanem může být kdokoli 

přítomný, tedy jak někdo z klientských řad, tak člen personálu. Šamani předstoupí na určené 

místo, klient k nim stojí zády. Šamani mají za úkol předat klientovi poselství do další éry jeho 

života. Na základě dobrého, či špatného poselství, šamani ukazují gesto palce směřujícího 

nahoru nebo dolů. V okamžiku, kdy jsou šamani rozhodnuti, se klient otáčí čelem k nim. 

Následně volí pořadí šamanských poselství. Po vyslechnutí všech poselství, komunita 

vyjadřuje podporu potleskem. Poselství mají charakter zpětné vazby, ukazují, v čem jsou 

jednotliví klienti dobří a co by je mohlo přivést do potíží a na co si mají dát ve svém životě 

pozor.  

Tento rituál je brán kolektivem velmi vážně. Nikdo se nikomu neposmívá, všichni 

napjatě sledují výběr šamanů a jejich následná slova. Pro chlapce, kteří ukončují pobyt, je 

tento moment obzvlášť silný. Před zrakem desítek lidí jsou vyzváni, aby si vyslechli slova o 

sobě. I z tohoto důvodu se předpokládá, že poslání, která od šamanů dostanou, jen tak 

nezapomenou a budou doprovázet v dalších momentech jejich života.  

Další prvky TK nebyly v tomto zařízení vysledovány.  
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DISKUZE 

Pro svou práci jsem si vybrala toto téma, protože jsem již několik let nemohla pustit 

z hlavy obrázek TK pro rizikovou mládež. V mých představách by se jednalo o alternativní 

způsob ústavní výchovy. V ČR žádné takové zařízení neexistuje, v průběhu výzkumu jsem 

nicméně narazila na pracoviště, která se TK jako takové velmi podobají. Jednalo se o oddělení 

s výchovně léčebným režimem pro mládež ohroženou drogovou závislostí Cesta Řevnice, či 

odloučené pracoviště internátního oddělení Křešín, které spadá pod VÚ a SVP Klíčov. 

V těchto zařízeních se ale primárně pracuje s dětmi se závislostí na návykových látkách, 

jedním ze základních cílů je tedy abstinence. Nejedná se tím pádem obecně o cílovou 

skupinu, která je v této práci rozebírána, proto nebyl prostor se této podobě TK zabývat, byť 

by to bylo přínosné. Nicméně existence těchto zařízení ukazuje, že se na bázi TK 

s mladistvými, byť drogově závislými, v ČR již pracuje. Tato zařízení a jejich specifický 

způsob práce s klienty tedy mohou poskytnout cennou inspiraci v řešení otázek ohledně 

budoucnosti ústavní výchovy, která je v mnoha ohledech kritizována.  

Z důvodu absence TK jako služby pro danou cílovou skupinu jsem se zabývala 

modelem TK. Model, tedy určitý způsob práce s danými charakteristikami, principy a 

účinnými prvky, je totiž využitelný pro různorodé služby, s různorodými cílovými skupinami. 

Zabývala jsem se tedy výskytem těchto účinných prvků TK v zařízeních, kde se pracuje 

s rizikovou mládeží.  

Výzkumnou část práce jsem pojala jako prvotní sondu využitelnosti prvků TK 

v zařízeních s touto cílovou skupinou. Nejednalo se a ani se nemělo jednat o výzkum, který 

bude hodnotit účinnost těchto prvků na vývoj a chování jedince, ani se zabývat správnou 

aplikací a nastavením tohoto modelu, jelikož žádné parametry správnosti zatím neexistují. 

Cílem výzkumu taktéž nebylo získání výsledků, které by se daly vztáhnout na všechna 

zařízení zmíněného typu, která s rizikovou mládeží pracují.  

Jednalo se o mapování výskytu těchto předem vybraných prvků v určitých zařízeních a 

popsání jejich konkrétní podoby. Pomocí těchto informací tedy podat zprávu o tom, jakým 

způsobem se může prvků TK využívat, jakou mají konkrétní podobu a jak mohou být 

zapojeny do zařízení, které nejsou terapeutickou komunitou jako takovou.  

Sběr informací během výzkumu probíhal prostřednictvím pozorování v konkrétních 

zařízeních. Vstřícnost a ochota ředitelů zařízení či jejich zástupců v poskytnutí stáže a 

informací o daném tématu byla velmi povzbudivá. V tomto ohledu jsem nebyla nikde 
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odmítnuta, tudíž zařízení, ve kterých byl výzkum proveden, jsou také prvními, které jsem 

kontaktovala. V jednotlivých zařízeních probíhala má stáž trochu odlišným způsobem.  

V případě SVP Klíčov jsem byla přítomna na oddělení celé dny po dobu jednoho 

týdne. Díky tomu jsem mohla získat relativně celistvý obraz, ohledně způsobu zapojení prvků 

TK do života v tomto zařízení. V Diagnostickém i výchovném ústavu jsem se dopředu 

domlouvala na konkrétní činnosti a aktivity, kterých jsem se následně stávala součástí. Tyto 

aktivity byly dopředu vytypované a zkonzultované se zástupci personálu jakožto přínosné pro 

mou práci. Jelikož se v těchto zařízeních využívalo modelu TK jen v omezeném a 

ohraničeném čase, nebylo nutné ani vhodné, abych se účastnila programu po celý den. Tato 

možnost mi ani nebyla ze stran zařízení nabídnuta. Pozorování v těchto zařízeních probíhalo 

tedy v delších intervalech a pouze v rámci předem stanovených časů. 

Z realizovaného výzkumu nicméně vyplynulo, že se ve všech vybraných zařízeních 

s modelem TK pracuje. Výsledný způsob práce byl v každém zařízení odlišný, nicméně plnil 

svou funkci, v rámci možností. Byť se plný potenciál TK ani v jednom ze zařízení nemohl 

dostatečně projevit, i jeho částečná přítomnost působila v pozitivním slova smyslu na 

celkovou atmosféru a společný život klientů i personálu v zařízení.  

Za obzvlášť významné kvality, které přinášel vliv TK do života klientů v daných 

zařízeních, považuji tyto:  

- možnost aktivně se podílet na průběhu pobytu, participovat na chodu zařízení a 

zastávat funkce, které vyžadují určitou odpovědnost, tedy nebýt pouhou loutkou;  

- možnost být sám sebou a projevit se před ostatními, aniž by byl dotyčný 

hodnocen;  

- možnost vnímat svůj pokrok a dostávat cenné zpětné vazby od ostatních; 

- možnost být pozitivním vzorem pro kolektiv;  

- možnost učit se od ostatních a trénovat nové způsoby chování v bezpečném 

prostředí.  

Přítomnost prvků TK tedy shledávám za přínosnou a nesoucí pozitivní vliv na kvalitu 

života jedince v podmínkách zařízení i na jeho následný návrat do běžného života mimo zdi 

pobytového zařízení.  

 

 



64 

 

ZÁVĚR 

Předpokladem pro vypracování této práce byla vidina TK jakožto vhodného způsobu 

práce s rizikovou mládeží. Tento způsob práce se v rámci dané cílové skupiny na území ČR 

málo využívá, jeho potenciál není dostatečně naplněn ani teoreticky popsán.   

Cílem této diplomové práce bylo představení problematiky propojení určitého modelu 

práce, v tomto případě modelu TK, s určitou cílovou skupinou, rizikovou mládeží. Dále se 

jednalo o zmapování konkrétního využití účinných prvků tohoto modelu v konkrétních 

zařízeních, kde se s touto cílovou skupinou pracuje.  

Teoretická část této diplomové práce měla poukázat na určité souvislosti a na 

vhodnost využití tohoto modelu práce na cílovou skupinou rizikové mládeže.  

Tématem první kapitoly byla problematika vývojového období dospívání a její 

souvislost s rizikovým způsobem chování v této životní etapě. Jedinec během dospívání 

prochází mnoha změnami, buduje si vlastní identitu, nachází své místo ve společnosti. 

V tomto období se také mění potřeby jedince, které se snaží vlastními silami pokrýt. Naplnění 

či nenaplnění potřeb, splnění či nesplnění vývojových úkolů, které jsou spjaté s dospíváním, 

závisí tedy na jedinci jako takovém. Nicméně vlivnou a neopomenutelnou silou při formování 

jedince je i sociální prostředí, ve kterém se vyskytuje. Rodina a její zázemí, vrstevníci, škola, 

ekonomické zaopatření a další faktory ovlivňují způsob naplňování potřeb a plnění 

vývojových úkolů. Rizikové způsoby chování mohou být jednou ze zástupných forem, jak se 

k těmto požadavkům dospívání postavit. Od rizikového chování dospívajících se následně 

odvíjel i popis systému práce s rizikovou mládeží na území ČR, který je v této kapitole 

uveden.  

Tématem druhé kapitoly byla charakteristika TK jakožto určitého modelu práce, kdy 

hlavním cílem jeho působení je změna. K dosažení změny jsou využívány účinné faktory, 

které působí během celého procesu „léčby“. Terapeutickou komunitu pro rizikovou mládež u 

nás nenajdeme. Nicméně některé účinné prvky modelu TK lze přenést právě do těch zařízení, 

kde se s touto cílovou skupinou pracuje. V této části práce byly tedy popsány tyto účinné 

prvky a jejich možná aplikace do různorodých zařízení s odlišnými cílovými skupinami. 

Ve třetí kapitole došlo ke spojení těchto dvou témat v jedno, kapitola nesla název: 

Využití TK v práci s rizikovou mládeží. Zde byly popsány historické souvislosti vzniku TK, 

kdy jednou z prvních cílových skupin byla právě riziková mládež. V rámci tohoto 
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historického exkurzu zde byly popsány způsoby práce dvou pedagogů, kteří jsou považováni 

za předchůdce TK.  Další část této kapitoly se věnovala potencionálnímu vlivu působení TK 

na zdárné prožití období dospívání. TK jako způsob práce totiž odpovídá svými 

charakteristikami a základními principy na potřeby dospívajících. Může tedy fungovat jako 

náhradní zdravé sociální prostředí, díky kterému má jedinec možnost jednodušeji projít tímto 

vývojovým obdobím a splnit požadavky, které jsou s ním spojené, a to způsobem, jenž 

společnost akceptuje. 

Výzkumná část práce se zabývala výskytem a podobou účinných prvků modelu TK, 

které byly popsány v teoretické části, v zařízeních pro rizikovou mládež. Sběr dat byl 

proveden metodou pozorování a skrze výpovědi pracovníků a klientů. Pro realizaci výzkumu 

byla vybrána tři rozdílná zařízení, která svou povahou reagují na odlišné životní situace 

v případech rizikové mládeže. Jednalo se o středisko výchovné péče, diagnostický ústav a 

výchovný ústav. Předpokladem pro výběr těchto zařízení byla doba trvání pobytu, která hraje 

důležitou roli v účinnosti modelu TK.  

Výsledky výzkumné práce byly popsány v rámci podkapitol týkajících se popisu 

zařízení. Jednalo se o výčet prvků modelu TK, které byly v jednotlivých zařízeních 

vypozorovány, a popis jejich konkrétní podoby a využití. Celkem se jednalo o 9 sledovaných 

prvků. 

Nejvíce sledovaných prvků, konkrétně 7, bylo zjištěno na internátním oddělení SVP 

Klíčov. V tomto případě se program a struktura pobytu, ale i celkový způsob práce a přístup 

ke klientům, velmi podobal charakteristikám TK. Jednalo se tedy o aplikaci modelu do 

určitého zařízení v širším slova smyslu. Užší využití modelu TK bylo vypozorováno 

v diagnostickém ústavu Praha 2, kde se stavělo na principech TK pouze při určitých časově 

ohraničených aktivitách, nikoli v jejich plné šíři. V tomto zařízení bylo vypozorováno využití 

4 sledovaných prvků. Podobný přístup k modelu TK, jaký byl využit v diagnostickém ústavu, 

byl vypozorován i ve výchovném ústavu Obořiště. I v tomto zařízení se jednalo pouze o 

specifické případy, ve kterých byl model TK obsažen. Ve VÚ Obořiště byly identifikovány 3 

sledované prvky tohoto modelu. 

Z uvedených výsledků výzkumu tedy vyplynulo, že se v pobytových zařízeních pro 

rizikovou mládež  pracuje s prvky modelu TK, avšak jejich využití a četnost výskytu je velmi 

rozdílná. Potenciál TK jako metody práce s rizikovou mládeží nebyl plně využit ani v jednom 

ze sledovaných zařízení.   
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