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Abstrakt 

Diplomová práce se věnuje tématu psychomotorického vývoje dětí raného věku v ústavní péči se 

zřetelem k tématu dětí, které byly prenatálně zatíženy pervitinem. Teoretická část práce popisuje 

problematiku dětí matek s drogovou závislostí, téma ústavní péče o děti raného věku a jejího vlivu na 

jejich vývoj. Dále podává přehled o současném systému ústavní péče o kojence a batolata v České 

republice a nabízí aktuální statistická data o dětech v tomto systému umístěných. Poslední kapitola 

teoretické části práce popisuje vývojovou diagnostiku raného období života a její specifika a popisuje 

dvě vybrané diagnostické metody, používané v naší zemi. Všechna tato témata jsou předkládána na 

základě studia odborných zahraničních i tuzemských pramenů. Empirická část práce popisuje výzkum, 

který byl realizován na půdě konkrétního kojeneckého ústavu. Ten porovnával psychomotorický vývoj 

kojenců, které byly prenatálně vystaveny abúzu pervitinu, s vývojem dětí, které prenatálně žádné 

nelegální návykové látce vystaveny nebyly. Výsledky nepotvrdily statisticky signifikantní rozdíl 

v žádné oblasti psychomotorického vývoje mezi těmito dvěma skupinami.  

 

Klíčová slova: 

Kojenci, ústavní péče, psychomotorický vývoj, drogy, psychodiagnostika.
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Abstract 

This thesis is focused on the psychomotor development of institutionalized children of the early age, 

with regard to children who were prenatally under mother´s abuse of pervitin. The theoretical part 

summarizes firstly mothers with drug addiction, secondly describes institutionalized care and its 

effect to children´s development. Further there is a contemporary outline of the infant´s 

institutionalized care system in the Czech Republic as well as statistical data about those infants. Last 

theoretical chapter describes developmental diagnostics methods of the children of early age with its 

specifics. Two selected diagnostic methods, used in our country, are deeply described here.  All 

mentioned topics are submitted here based on deeply study of Czech, as well as international 

relevant literature sources. The empirical part of the thesis describes study, which was realized on 

the ground of particular infant care center. The study measures psychomotor development of 

infants, who were prenatally under mother´s abuse of pervitin. This is compared to psychomotor 

development of infants, who had no those experiences of any illegal drug substance. There was no 

significant difference found out between these two groups in any of psychomotor development area.  

 

Keywords: 

Infants, institutionalized care system, psycho-motor development, drugs, psychodiagnosis. 
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Úvod 
      

     Děti raného věku, o něž se z různých důvodů jejich biologičtí rodiče nemohou nebo nechtějí starat, 

mají různé osudy. Některé jsou svěřovány do náhradní rodinné péče, která má, jak je legislativně 

ukotveno, vždy přednost před péčí ústavní. Ne všechny děti však mají tu možnost, vyrůstat 

v náhradním rodinném prostředí. Ty pak bývají umisťovány do ústavní péče, v našich podmínkách do 

dětských center či kojeneckých ústavů.  

     Děti se v těchto zařízeních ocitají z různých důvodů. Jedna z možných příčin, proč je dítě rovnou 

z porodnice umístěno do ústavního zařízení, je nepříznivá zdravotní či sociální situace matky 

(popřípadě obou rodičů, je-li rodina úplná), která je závislá na drogách. Tyto matky mnohdy dají 

v porodnici předběžný souhlas s osvojením svého dítěte. Ze statistik Kojeneckých ústavů Ústeckého 

kraje, kde byl realizován výzkum této diplomové práce, vyplývá, že děti, které byly prenatálně 

vystaveny abúzu drog matkou, v zařízení zůstávají déle než děti, které takto prenatálně zatíženy 

nebyly. Jinak řečeno, dítěti, které bylo prenatálně vystaveno drogám, trvá delší dobu, než se dostane 

do náhradní rodinné péče, popřípadě zpět do péče své biologické rodiny. Osvojitelé či pěstouni 

z českého prostředí často vyjadřují obavy o stav a vývoj dítěte, jehož matka v těhotenství brala drogy. 

Pro mnohé je abúzus drog matkou v průběhu těhotenství důvodem pro odmítnutí možnosti 

vychovávat a starat se o takové dítě. Tyto děti se pak častěji dostávají do péče zahraničních 

osvojitelů, kteří bývají se svými představami o přijatém dítěti tolerantnější a otevřenější jistým 

specifickým charakteristikám některých ústavních dětí. 

     Obavy českých osvojitelů a pěstounů z vývoje dětí prenatálně zatížených drogou, a zároveň fakt, že 

jsem nedohledala žádný výzkum, který by toto téma mapoval, mne dovedly k záměru této diplomové 

práce. Jejím cílem bylo zjistit, zda je psychomotorický vývoj ústavních dětí, které byly prenatálně 

vystaveny abúzu drog matkou, odlišný od těch, které drogám vystaveny nebyly.  

 

     Předkládaná práce je rozdělena na dvě části. První, teoretická část, nabízí téma dětí matek 

s drogovou závislostí s přihlédnutím k tématu těchto dětí v ústavním prostředí. Dále popisuje ústavní 

péči o děti raného věku a tuzemské i zahraniční studie z 20. století i současnosti, které se zabývaly 

vlivem ústavní péče na vývoj dětí. Ústavní péči zasazuje do kontextu českého prostředí; je zde popsán 

systém ústavní péče o děti raného věku v České republice a představuje blíže Kojenecké ústavy 

Ústeckého kraje, kde byla realizována výzkumná část této práce. Na konci je doplněna vývojová 

diagnostika, její možnosti a specifika u dětí raného věku, a dvě užívané diagnostické metody v ČR, 

přičemž větší pozornost je věnována Gesellově vývojové škále, která byla použita ve výzkumné části 

této práce. V této části je pozornost soustředěna na porovnání psychomotorického vývoje u dvou 
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skupin dětí: těch, které byly v prenatálním období zatíženy abúzem pervitinu matkou, a těch, které 

touto látkou zatíženy nebyly. Od původního záměru, zahrnout do vzorku i skupinu dětí, zatížených 

prenatálně heroinem, bylo pro nedostatečný počet těchto dětí v zařízení upuštěno.  Práce je 

doplněna deskriptivní statistikou o výsledcích vyšetření psychomotorického vývoje celého 

výzkumného vzorku, které mohou sloužit jako podnět k dalšímu zkoumání a rozsáhlejšímu výzkumu 

této oblasti.  
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1. Děti matek s drogovou závislostí 

 

     Problematika závislosti na drogách u těhotných žen je závažným společenským problémem, který 

s rostoucím počtem lidí závislých na návykových látkách a tím souvisejícím rostoucím počtem žen ve 

fertilním věku, nabývá na důležitosti a vzbuzuje zájem odborníků z různých oblastí: medicíny, 

psychologie, adiktologie, sociální práce a dalších. 

     Problémové užívání drog je v České republice definováno jako užívání drog injekčním způsobem 

a/nebo dlouhodobé či pravidelné užívání opiátů a látek amfetaminového typu. U opiátů je to 

zejména heroin, na černém trhu se dále objevuje buprenorfin (Subutex), u drog amfetaminového 

typu je jejich užívání v České republice omezeno prakticky pouze na metamfetamin - pervitin 

(Vavřinková & Binder, 2006).   

     Tato kapitola se věnuje jak obecnému vymezení závislostí, tak konkrétnějšímu pohledu na 

zmíněné kategorie návykových látek (opioidy, amfetaminy) a jejich vlivu v průběhu prenatálního, 

perinatálního i postnatálního vývoje dítěte. V souvislosti s tématem diplomové práce se v textu 

objevují i specifické informace, které jsou zasazeny do prostředí kojeneckých ústavů, ve kterých jsou 

umístěny děti matek s drogovou závislostí. 

 

 

1. 1 Drogová závislost 

 

     Při vzniku závislosti je základním důležitým činitelem droga. Drogou jsou míněny „návykové látky, 

které jsou schopny navodit velmi těžce zvladatelnou potřebu opakovaného nutkavého užívání těchto 

látek“ (Vavřinková, 2011, s. 307). Jedná se o látky, které ovlivňují nebo mění vnímání reality uživatele. 

Tento efekt je nazýván jako psychotropní (Lukešová & Litovová, 2011). Změna vnímání a prožívání 

reality bývá u uživatelů drog obvykle příjemná, minimálně v počátcích užívání drog, ovšem nemusí to 

být pravidlem. 

 

     Z nadměrného a škodlivého užívání drog, které se označuje též jako abúzus, se může vyvinout 

závislost.  Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10, 2006) syndrom závislosti definuje jako skupinu 

„fyziologických, behaviorálních a kognitivních fenoménů, v nichž užívání nějaké látky nebo třídy látek 

má u daného jedince mnohem větší přednost než jiné jednání, kterého si kdysi cenil více. Centrální 

popisnou charakteristikou je touha (často silná někdy přemáhající) brát psychoaktivní látky (které 
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mohou, avšak nemusí být lékařsky předepsány), alkohol nebo tabák. Zde může být důkaz, že návrat 

k užívání látky po období abstinence vede k rychlejšímu znovuobjevení jiných rysů syndromu, než je 

tomu u jedinců, u nichž se závislost nevyskytuje“ (MKN-10, 2006, s. 75). Termín drogová závislost bývá 

též pojmenováván jako toxikomanie, závislost na omamných látkách apod.  

     Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10, 2006) současně definuje duševní poruchy a poruchy 

chování vyvolané účinkem psychoaktivních látek, kterými jsou: poruchy vyvolané požíváním alkoholu, 

opioidů, kanabinoidů, sedativ nebo hypnotik, kokainu, jiných stimulancií (včetně kofeinu), 

halucinogenů, tabáku, organických rozpouštědel a poruchy vyvolané užíváním několika látek a 

požíváním jiných psychoaktivních látek (MKN-10, 2006, s. 71).  

 

     Drogová závislost je řazena mezi chronická onemocnění centrální nervové soustavy. To je 

onemocnění, které lze diagnostikovat, léčit a kterému je možno předcházet. 

 

     Zajímavý pohled na závislost jako onemocnění v kontextu vystavení návykovým látkám 

v intrauterinním prostředí nabízí Lukešová a Litovová (2011). Ty nahlížejí na závislost jako na bio-

psycho-sociální onemocnění se třemi úrovněmi, které se vzájemně doplňují a integrují: 

 

1. Biologická úroveň závislosti. Na této úrovni je třeba věnovat pozornost určitým problematickým 

okolnostem v průběhu těhotenství, například jakým látkám byl plod intrauterinně vystaven. Dále jsou 

to okolnosti porodu; v potaz se bere, zda byly v době před či po porodu užity psychotropní, tlumivé 

látky. V neposlední řadě se pozornost upírá i na psychomotorický vývoj dítěte v novorozeneckém a 

kojeneckém období i v obdobích následujících. 

 

2. Psychologická úroveň závislosti. Na této úrovni se zkoumá vliv psychogenních faktorů pro rozvoj 

abúzu návykových látek a pro rozvoj závislosti. Tyto faktory lze zaznamenat již v období prenatálním a 

perinatálním. Nejedná se tedy o biologické faktory perinatálních poškození, nýbrž o souvislosti 

psychických zážitků, tedy prožívání toho, co eventuálně způsobilo určité biologické poškození. 

Prožívá-li žena např. graviditu jako stresovou záležitost, přenáší se informace o této zátěži i na plod. 

Pakliže žena začne užívat tlumivé látky ke snížení stresu, i tato informace se přenese na plod a vytváří 

tak jakýsi vtisk, kód efektu tlumivě působících látek při prožívaném stresu. Tento kód pak čeká na své 

oživení v období postnatálním. Po užití stejně působící látky v pozdějším, např. dospělém období, 

zažije potomek sice nový, nicméně již dávno poznaný efekt. Pozitivní zpětná vazba může velmi rychle 

posílit vznik návyku.  
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3. Sociální úroveň závislosti se zaměřuje na kontext, ve kterém se vše děje. Všímá si vlivu vztahů 

s okolím, které formují zrání člověka, případně toto zrání brzdí nebo deformují. Tyto vlivy pojímají 

širokou škálu od obecných okolností jako je rasová příslušnost, společenský status rodiny, úroveň 

sociálního prostředí, ve kterém člověk žije, až po konkrétnější ovlivňování. Jinak ovlivňuje zrání 

jedince život na poklidné vesnici a jinak život v centru velkoměsta. Dospívání se děje v procesu 

sociálního učení, na kterém se podílí především rodina se svými pravidly a morálkou. Velmi důležité 

je též působení vrstevníků (Lukešová & Litovová, 2011, s. 316). 

 

     Z výše uvedeného lze odvodit, že návykové látky ovlivňují psychické i fyzické zdraví těhotné ženy a 

zároveň mohou determinovat určité problémy v  dalším životě ještě nenarozenému dítěti. Vzhledem 

k tomu, že je v našich zemích stále vysoký počet žen ve fertilním věku, které jsou závislé na drogách, 

je třeba tomuto faktu věnovat pozornost. 

 

 

1. 1. 1 Aktuální drogová situace v České republice 

 

     V současné době jsou k dispozici údaje o užívání návykových látek v České republice z roku 2015. 

Ze statistik vyplývá, že výskyt kuřáctví, míra konzumace alkoholu a dalších drog jsou v dospělé 

populaci stabilní. Nejčastěji užívanou nelegální návykovou látkou je dlouhodobě konopí. V roce 2015 

se mírně snížil odhadovaný počet problémových uživatelů pervitinu, u uživatelů opiátů došlo 

k nárůstu. Nejvyšší relativní počet problémových uživatelů drog je odhadován v Praze a Ústeckém 

kraji. V Praze je odhadovaný počet 14900 problémových uživatelů drog, což je 17,58 osob na 1000 

osob ve věku 15-64 let, v Ústeckém kraji se odhaduje 6000 problémových uživatelů drog, což činí 

10,9 osob na 1000 osob ve věku 15-64 let. V Praze je zaznamenán vyšší výskyt uživatelů opioidů, 

v Ústeckém kraji naopak dominuje užívání pervitinu (Drbohlavová, Rous, Černíková, & Kozák, 2016). 

Tato skutečnost je patrná i v prostředí Kojeneckých ústavů Ústeckého kraje, kde byl realizován 

výzkum této diplomové práce, a v němž jsou téměř všechny děti, které byly intrauterinně vystaveny 

nelegální návykové látce, děti matek závislých na pervitinu. 
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1. 2 Charakteristika drogově závislé těhotné ženy 

 

     Skupina těhotných žen, které užívají drogy, vykazuje ve srovnání s gravidními ženami, které drogy 

neužívají, sociodemografické rozdíly.  Četné studie popisují, že se jedná ve většině případů o ženy 

svobodné, velmi mladé, nezaměstnané (mezi uživatelkami heroinu jde o téměř 100% 

nezaměstnanost, u uživatelek pervitinu jde o cca 85% nezaměstnanost), které těhotenství 

neplánovaly a mnohdy jej interpretují jako nechtěné. Typický je pozdní záchyt těhotenství, a to 

z důvodu, že žena se závislostí na droze buď vlivem samotné drogy, nebo způsobem života (ztráta 

tělesné hmotnosti) postupně ztratí kontrolu nad menstruačním cyklem. Průměrná délka abúzu drog 

v době otěhotnění je podle zkušeností Gynekologicko – porodnické kliniky 2. LF UK a FN v Motole      

u uživatelek pervitinu 3,3 roky a u uživatelek heroinu 3,7 let, přičemž převažuje intravenózní způsob 

aplikace návykové látky v 60% případů u uživatelek pervitinu a v téměř 90% případů u uživatelek 

heroinu. Obecně platí, že gravidita není u většiny uživatelek drog dostatečným impulsem k léčbě či 

změně jejich návykového chování (Vavřinková & Binder, 2008; Vavřinková & Binder, 2007). 

 

     Mezi ženami, které jsou závislé na pervitinu a těmi, které jsou závislé na heroinu, existují určité 

rozdíly. Ženy závislé na pervitinu, který vyvolává psychickou závislost, a kde není nutná každodenní 

aplikace drogy, často svou závislost bagatelizují. Oproti tomu u žen, které jsou závislé na heroinu, je 

častější pokus o léčbu a abstinenci. Ženy, které jsou závislé na pervitinu, bývají charakteristické 

excitovaností, překotnou mluvou, podrážděností a konfliktností. Naopak u žen, které jsou závislé na 

heroinu, je typický celkový útlum a smazaná řeč. Prakticky všechny ženy se závislostí nejsou schopny 

dodržet termíny domluvených prenatálních kontrol a vyšetření, proto většinou chybí screeningová 

biochemická a ultrazvuková vyšetření v prvním a druhém trimestru těhotenství (Vavřinková & Binder, 

2008).  

 

     Z několika studií jsou k dispozici aktuální informace o užívání návykových látek těhotnými ženami 

v České republice. Nejčastěji užívanou drogou kromě tabáku, konopných drog a alkoholu se stává 

pervitin a buprenorfin. Zdá se, že většina uživatelek drog v průběhu svého těhotenství výrazně 

redukuje jejich užívání a sdílení injekčního náčiní. Po porodu bývají děti nejčastěji propouštěny domů 

s matkou, nicméně stále často dochází k předání dítěte do osvojení či do ústavní péče. Alarmující 

informací je přetrvávající existence nevhodných postupů ze strany orgánů péče o dítě a dalších 

neinformovaných profesionálů, kterými jsou neodůvodněná kriminalizace pro užívání návykových 

látek v těhotenství, tlak na jejich okamžité vysazení či odebírání dětí matkám, které jsou stabilizovány 
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v substituční léčbě či na základě jednorázového relapsu (Drbohlavová, Rous, Černíková & Kozák, 

2016).  

     Matky s drogovou závislostí ovšem někdy nejeví o svého potomka zájem. Mohou tak nastat 

problémy s umístěním dítěte do rodiny. V případě, že matky o své dítě zájem jeví, je nutné prošetření 

rodinné situace sociální pracovnicí orgánu sociálně-právní ochrany dětí za účelem minimalizace 

zdravotních a sociálních rizik plynoucích z drogové závislosti matky. 

 

 

1. 3 Nejužívanější nelegální drogy a jejich vliv na těhotenství a plod 

 

     Ženy v těhotenství užívají z nelegálních drog nejčastěji stimulancia, převážně pervitin a kokain, a 

opioidy, ze kterých bývá užíván nejvíce heroin. Dále jsou užívány kanabinoidy – marihuana a hašiš 

(Vavřinková & Binder, 2007). V kontextu tématu této diplomové práce budou představeny dvě 

z nejčastěji užívaných nelegálních drog v našich podmínkách – heroin a pervitin, které spadají do 

kategorie opioidů a stimulancií. 

 

1. 3. 1 Opioidy  

 

     Opioidy jsou alkaloidy, které se získávají ze surového opia. To je hnědá hmota, která se získává 

naříznutím nezralé makovice. Opioidy mají celkově zklidňující psychotropní efekt. Jejich 

charakteristickým znakem je rychlý rozvoj tolerance, který nutí uživatele k postupnému zvyšování 

dávky, která vyvolá žádoucího účinku drogy. Vynechání drogy se projevuje fyzickými a vegetativními 

projevy, které se označují jako abstinenční syndrom.  

     V počátcích závislosti vyvolává droga příjemné prožitky a po odeznění jejího účinku se psychika 

uživatele vrací k normálu. Později se člověk cítí dobře pouze po aplikaci drogy a po odeznění jejího 

účinku přichází zmiňovaný abstinenční syndrom, ke kterému patří bolesti svalů, kloubů, pocení, 

zvracení, nauzea, viscerální a svalové křeče či subfebrilie. Aby uživatel těmto nepříjemným stavům 

předešel, věnuje postupně všechen svůj čas a energii na shánění drogy a prostředků na její obstarání. 

U opiátů nevznikají toxické psychózy, jako tomu bývá u stimulancií (Vavřinková, 2011). Klasickým 

představitelem skupiny opiátových drog je heroin. 
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Heroin 

     Heroin je nejrozšířenější opiátovou drogou v ČR. Je možno ho užívat intravenózně, šňupat, kouřit 

či inhalovat z nahřáté aluminiové fólie.  

     Se závislostí na heroinu je spojeno vysoce rizikové sexuální chování. Uživatelé si drogu často 

obstarají výměnou za sex. Ženy si chybějící finanční prostředky obstarávají prostitucí, jejich pasáci 

bývají zároveň dealeři a výhradní dodavatelé heroinu. Obavy z abstinenčního syndromu vede ženy 

mnohdy k ústupkům a rizikovému chování, kterým je například pohlavní styk bez kondomu 

(Vavřinková, 2011). Ten může vést mj. k neplánované a nechtěné graviditě. 

     Prenatální péče o těhotné uživatelky heroinu bývá obvykle velmi nedostačující. Zhruba 50% 

uživatelek přichází do nemocnice až v době porodu (Vavřinková, 2011). 

 

     V době těhotenství heroin proniká rychle placentou a vniká do fetálních tkání do jedné hodiny od 

jeho užití.  Kumuluje se v plodové vodě, v placentě dochází jeho působením ke změnám, dochází 

k redukci plochy pro látkovou výměnu a zásobení plodu kyslíkem, což způsobuje intrauterinní 

růstovou retardaci plodu.  Intrauterinní růstová retardace je způsobena též kolísáním hladiny drogy 

nebo opakováním abstinenčních syndromů. Relaxační účinky heroinu způsobují častější výskyt 

předčasných porodů, ovšem v době, kdy je fetus pro porod zralý. Rodičky mívají výrazně nižší práh 

bolesti, to se projevuje chováním na porodním sále a zvýšenými nároky na analgetickou terapii 

v průběhu porodu. Kolem 60% novorozenců uživatelek heroinu má v době porodu známky 

předporodní infekce. U 50-80% dětí se průměrně v prvních 48-72 hodinách po porodu rozvinou 

příznaky abstinenčního syndromu novorozence, které mohou přetrvávat od porodu i několik týdnů. 

(Vavřinková & Binder, 2006;  Vavřinková & Binder, 2008). Přibližně polovina novorozenců závislých 

matek váží méně než 2500 g a mnoho z nich je vzhledem ke gestačnímu věku malých (Menkes, 2011).  

 

     Plod gravidní ženy závislé na heroinu se stává závislým stejně, jako je závislá jeho matka. 

Nepravidelný přísun či náhlé vysazení drogy ho ohrožuje více než přísun rovnoměrný. Rizika z vlivu 

heroinu u plodu narůstají s jeho gestačním stářím. Je-li přísun drogy přerušen, plod prodělá 

nitroděložně abstinenční syndrom, který vede k placentárním změnám (Vavřinková & Binder, 2006).  

U malé části uživatelek heroinu je gravidita podnětem k pokusu o léčbu závislosti. Pokud se k ní 

rozhodne, pak se jedná o detoxikaci a substituci buprenorfinem a metadonem (Vavřinková & Binder, 

2007). Detoxikace se v průběhu těhotenství nedoporučuje, pokud je však nutností, bývá směřována 

do období druhého trimestru a na odborné pracoviště pro léčbu závislostí, ve kterém mají pracovníci 

zkušenost s léčbou gravidních uživatelek (Vavřinková & Binder, 2006). Je rovněž známo, že substituce 

metadonem zhoršuje abstinenční syndrom novorozence (Sutton, 1990). 
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     Expozice heroinu v intrauterinním prostředí nemusí mít jen časné důsledky pro novorozence, 

nýbrž i důsledky pozdější. Toto může být důležitá informace pro osoby, které o dítě pečují, ať už jsou 

to osvojitelé, pěstouni nebo pracovníci ústavní péče. Matky – uživatelky heroinu totiž mnohdy dávají 

své děti k osvojení nebo pro nevhodné rodinné podmínky dochází k jejich odebrání pracovníky 

sociálně-právní ochrany dětí a předání do ústavní péče či péče pěstounů na přechodnou dobu. 

 

1. 3. 2 Stimulancia  

 

     Stimulancia jsou látky, které zrychlují psychomotoriku jedince, odstraňují únavu, zvyšují pocit 

psychické i fyzické výkonnosti a celkového zrychlení psychiky, vedou k euforizaci, zvýšené empatii, a 

zároveň k uvolnění zábran (Vavřinková & Binder, 2006). Klasickým představitelem stimulancií je 

kokain, v našich podmínkách je však nejužívanější metamfetamin - pervitin, který je „tradiční“ českou 

drogou. 

 

Pervitin 

     Pervitin se vyrábí z efedrinu, který lze získat z různých medikamentů. Amfetamin byl původně 

užíván v medicíně jako prostředek proti rýmě, astmatu, obezitě, narkolepsii a depresi, mimo 

medicínu se jeho užívání rozšířilo za občanské války ve Španělsku, kde byl podáván vojákům jako 

prostředek proti únavě, ve druhé světové válce byl používán téměř ve všech armádách (Vavřinková, 

2011).    

     Psychotropní efekt pervitinu je výrazný, může vyvolat psychotické chování. Zvyšování dávek může 

vést k paranoidně-halucinatorní psychóze, která je z hlediska diferenciálně-diagnostického 

nerozeznatelná od schizofrenie, dále mohou být přítomny sluchové a zrakové halucinace. Pervitin 

zároveň vyvolává zvýšenou agresivitu uživatele.  

 

     Simpson et al. (2016) předkládá zajímavou informaci o rozdílu mezi lidmi závislými na 

metamfetaminech a jiných nelegálních drogách. Ve své studii zjistil, že na rozdíl od mnoha jiných 

nelegálních návykových látek je u metamfetaminů vyšší výskyt závažnějších důsledků jejich užívání u 

žen v porovnání s mužskou populací uživatelů.  

     U gravidních žen způsobují metamfetaminy periferní zúžení cév (tzv. vazokonstrikci), tachykardii a 

zvýšenou iritabilitu dělohy.  Užívání pervitinu je spojeno s malnutricí a často vysokými horečkami (tzv. 

hyperpyrexií). Nejčastějšími riziky pro plod je předčasné odloučení placenty, a s tím související 

syndrom náhlého úmrtí novorozence, intrauterinní růstová retardace a předčasný porod. Výrazná 
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vazokonstrikce může u plodu vyvolat snížení koncentrace kyslíku v krvi, zvýšený krevní tlak či 

zvýšenou tepovou frekvenci. U uživatelek pervitinu dochází k vyššímu počtu předčasných porodů. 

Pokud si žena aplikuje pervitin těsně před porodem, dítě se rodí intoxikované a jeho projevy jsou 

podobné abstinenčnímu syndromu u opiátových závislostí. Na rozdíl od opiátů však projevy nastupují 

brzy po porodu a odeznívají poměrně rychle (Vavřinková & Binder 2007; Vavřinková & Binder, 2008). 

Přímé důsledky působení stimulancií na novorozence je velmi těžké rozlišit od účinků při polymorfní 

závislosti, která je u uživatelek stimulačních drog velmi častá. Novorozenci, kteří byli intrauterinně 

vystaveni vlivu stimulancií nebo jejich kombinaci s dalšími drogami, mívají nižší porodní hmotnost, 

menší obvod hlavy, kratší dolní končetiny, vyšší relativní riziko výskytu defektů močové a pohlavní 

soustavy a nižší skóre v neonatálním hodnocení vývoje oproti novorozencům, kteří intrauterinně 

drogám vystaveni nebyli. Děti uživatelek stimulancií mívají méně často příznaky akutního 

abstinenčního syndromu, a pokud jej mají, je menší intenzity a kratšího trvání, než je tomu u drog 

opiátových. Odborníky je tento stav označován jako neonatální neurotoxický syndrom. Tito 

novorozenci jsou vystaveni zvýšenému riziku syndromu náhlého úmrtí dítěte (Vavřinková & Binder, 

2007). 

     Mezi pozdní důsledky působení stimulancií na plod patří neurobehaviorální a vývojový deficit, 

zvýšené riziko anomálií srdce a vylučovací a pohlavní soustavy, nekrotizující enterokolitida, což 

závažná a život ohrožující porucha adaptace trávicího systému novorozence na mimoděložní život,  

a krvácení do mozku (Vavřinková & Binder, 2007). 

 

 

1. 4 Rizika plynoucí z intrauterinní drogové expozice  

 

     V praxi se ukazuje, že s přibývajícím počtem žen ve fertilním věku, které jsou závislé na drogách, 

se častěji než dříve rodí novorozenci s komplikacemi a důsledky, které vyplývají z intrauterinního 

působení návykových látek. 

     Tito novorozenci jsou ohroženi řadou komplikací. Důsledky dlouhodobého vystavení plodu 

návykové látce jsou jak biologického, tak sociálního charakteru. 
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1. 4. 1 Biologický charakter důsledků intrauterinní drogové expozice 

 

     Návykové látky snadno přestupují přes placentu, váží se na různé receptory centrální nervové 

soustavy, ovlivňují růst a vývoj dendritů a mají i přímý toxický vliv na vyvíjející se plod. Plod nemá 

dostatečně zralé a výkonné detoxikační systémy a poločas účinku drog je u něj výrazně delší než  

u dospělého (Lukešová, 2004).  

 

     Rizik, která s sebou abúzus drog nese, je mnoho. Účinek drogy na plod závisí na dávce drogy, délce 

její aplikace, schopnosti matky drogu metabolizovat a na reakci plodu na drogu. Až 50% novorozenců 

se rodí předčasně, z toho 50% s intrauterinní růstovou retardací (Drobná & Huttová, 2008).  

     Intrauterinní růstová retardace1  je častým rizikem závislostního chování gravidních žen.  Souvisí se 

změnami, které probíhají v placentě. 

     O změnách placenty u matek, užívajících návykové látky, byla v letech 1998-2000 provedena 

studie na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, ve které bylo podrobeno mikroskopickému vyšetření 

39 placent žen závislých na pervitinu a na heroinu. Studie prokázala statisticky signifikantní změny 

oproti kontrolní skupině žen bez závislosti v 16 placentách z 19 u žen závislých na heroinu a v 9 

placentách   z 20 u žen závislých na pervitinu. Autoři studie uvádějí, že placentární změny nejsou 

jednoznačně specifické a jsou spíše kvantitativně vyjádřené. U heroinové závislosti je výskyt 

placentárních změn vyšší a častěji vede k předčasnému porodu, nižší porodní hmotnosti a IUGR. U 

závislosti na pervitinu autoři uvádějí vyšší riziko abrupce placenty (Vavřinková, Binder & Živný, 2001).  

IUGR  bývá kompenzována koncem 1. roku věku dítěte. Další problém se může objevit  mezi              

3.–4. rokem života nebo při nástupu do školy, kdy se může manifestovat hyperaktivita, 

nesoustředěnost, dráždivost, poruchy řeči, pomalejší tempo atd. (Lukešová, 2004).  

 

     Dalšími riziky, která abúzus drog přináší, je předčasný odtok plodové vody, předčasný porod, plod 

může i intrauterinně odumřít. Některé drogy snižují uteroplacentární průtok a navozují tak 

dlouhodobou hypoxii plodu (Lukešová, 2004; Vavřinková & Binder, 2008).   

 

     Abúzus drog je též spojen s řadou infekčních onemocnění, jako je hepatitida B a C, syfilis, kapavka, 

HIV, chronická podvýživa aj. V kontextu těchto onemocnění je nejrizikovější intravenózní aplikace 

drogy nesterilním vybavením a nečistou drogou, zvláště pokud v komunitě dochází k opakovanému 

použití jehel různými lidmi. Poškozený periferní žilní systém v důsledku rizikového užívání může 

                                                           
1
 Dále jen IUGR. 
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komplikovat krevní odběry v průběhu těhotenství či při porodu, při kterém je nutno zavést centrální 

žilní katetr. 

 

U dětí drogově závislých matek se také uvádí vyšší prevalence vrozených vývojových vad (Forrester & 

Merz, 2007). Teratogenní účinky však dosud nebyly jednoznačně prokázány u žádné z drog (Ornoy, 

2002). Výskyt vývojových vad nepřevyšuje běžný populační průměr, více dětí s postižením se rodí dle 

odborníků spíše pro absenci screeningových vyšetření (Vavřinková & Binder, 2008).  

 

     Dalším znakem dětí matek s drogovou závislostí je častější zpomalení somatického růstu (nižší 

hmotnost, výška, menší obvod hlavy), problémy s učením (nižší koncentrace pozornosti, potíže 

s krátkodobou pamětí, snížená mentální úroveň), poruchy chování (zvýšená agresivita, impulzivita). 

Je zaznamenán  10-15 krát častější syndrom náhlého úmrtí, zvláště to platí u heroinu, metadonu a 

kokainu (Drobná & Huttová, 2008).  

     V pozdějším věku pak bývají u těchto dětí uváděny růstový deficit, opoždění psychomotorického 

vývoje, narušení kognitivních funkcí a percepčních schopností. Rozdíly v kognitivních funkcích se dle 

jedné studie zvětšují se zvyšujícím se věkem a jsou méně výrazné u dětí, které vyrůstají v některé 

z forem náhradní rodinné péče (van Baar & de Graaf, 1994). V souvislosti s tímto tvrzením je možno 

nabídnout k úvaze zamyšlení, zda tyto výsledky jsou přímým následkem užívání drog, či zda/ a jak se 

na vývoji dětí spolupodílí také prenatální péče, zdravotní stav matky v průběhu gravidity, genetické 

predispozice a vlivy rodinného a později i širšího sociálního prostředí. 

     Na souvislost mezi charakteristikami pečující osoby a kognitivním stavem dítěte, které bylo 

intrauterinně vystaveno droze, poukázala studie Butz et al. (2002), jejímž cílem bylo zjistit, které 

z prenatálních a postnatálních faktorů ovlivňují kognitivní stav dítěte. Zkoumala 66 dvanáctiměsíčních 

batolat, která byla vyšetřena škálou Bayleyové, dále interakci dyády „pečující osoba - dítě“ a 

inteligenční kvocient pečujících osob (matek) Wechslerovým inteligenčním testem pro dospělé. Vývoj 

téměř poloviny dětí (44%) se ukázal jako rizikový pro špatnou interakci dospělý – dítě. Průměrné 

skóre vývojového kvocientu dětí bylo 87,4, průměrný inteligenční kvocient pečujících osob byl 76,9. 

Autoři studie uvádějí, že hodnota IQ pečujících osob byla v této studii jedinou statisticky signifikantní 

determinantou predikující zhoršený kognitivní stav dítěte. 
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1. 4. 2 Sociální charakter důsledků intrauterinní drogové expozice 

 

     S drogami nejsou spojena jen zdravotní rizika, nýbrž i rizika sociální.  Uživatelky vynakládají velké 

množství energie na získání návykové látky a méně pozornosti věnují uspokojování svých bazálních 

potřeb; peníze na jídlo a další základní potřeby investují do drog. Finance či rovnou přímo drogu si 

mnohdy zajišťují provozováním prostituce. Rozvoj drogové závislosti vede u mnohých uživatelek 

k postupné izolaci a rozpadu partnerských vztahů, jsou-li vybudovány (Vavřinková & Binder, 2006). 

Lukešová (2004) udává špatnou prognózu u dětí, které žijí v negativním rodinném prostředí se všemi 

následky: zdravotními, sociálními a psychosomatickými. Vavřinková a Binder (2008) doplňují, že 

rizikový způsob života a sociální problematika jsou stejně závažnými faktory jako samotné užívání 

návykové látky.   

     Je velmi obtížné objektivně posoudit, zda například odchylky neuropsychického vývoje dětí matek 

s drogovou závislostí jsou způsobeny přímo působením drogy nebo prostředím a péčí, ve kterých dítě 

vyrůstá (Ornoy, Segal, Bar-Hamburger & Greenbaum, 2001). 

 

     Obecně je dopad užívání drog determinován zejména tím, zda se jedná o experiment, 

nepravidelné užívání nebo závislost. 

     Diagnostika abúzu drogy matky se provádí různými způsoby, nejčastěji však zejména vyšetřením 

moči matky a novorozence. Údaje z anamnézy matky bývají často nespolehlivé. Vyšetřením její moči 

před, v průběhu nebo po porodu lze diagnostiku usnadnit (Drobná & Huttová, 2008). V moči 

novorozence lze též zachytit drogu nebo její metabolity. Důležitá je včasnost odběru, protože některé 

metabolity jsou v moči jen krátce po porodu. Ještě průkaznější je analýza smolky novorozence, 

kterou je nutno provést do tří dnů po porodu. (Lukešová, 2004).  

 

     Výčet uvedených rizik užívání návykových látek v těhotenství jistě není úplný. Dalším významným 

rizikem je možný výskyt neonatálního abstinenčního syndromu, který se u novorozence může 

rozvinout po narození.  

 

1. 4. 3 Neonatální abstinenční syndrom 

 

     Neonatálním abstinenčním syndromem rozumíme „soubor příznaků, které se vyvíjí u novorozence 

po porodu, pokud matka užívala v těhotenství drogy“ (Drobná & Huttová, 2008).   
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     Příznaky neonatálního abstinenčního syndromu jsou mnohdy nespecifické. Mohou se projevovat 

nenápadně až po těžkou klinickou manifestaci.  

Příznaky NAS lze rozdělit do 4 následujících skupin: 

1. Příznaky excitace centrálního nervového systému: zvýšená dráždivost novorozence, 

generalizované křeče, hypertonické svalstvo, zívání, kýchání, neklid, třes, vysoký tón křiku, 

nekoordinované pohyby očí a úst, hyperreflexie a poruchy spánku. 

2.  Gastrointestinální příznaky: zvracení, průjmy, dehydratace a z toho vyplývající neprospívání. 

3. Respirační příznaky: ucpaný nos, sekrece z nosu, tachypnoe, dyspnoe, intermitentní cyanóza, 

zatahování a pnoické pauzy. 

4. Vegetativní příznaky: pocení, porucha prokrvení kůže, hypotermie nebo hypertermie, tachykardie 

(Vavřinková & Binder, 2006, s. 70). 

 

     NAS se může vyvíjet již v prvních 72 hodinách po porodu, zejména po opiátech, nejčastěji po 

heroinu (60-90% novorozenců matek závislých na heroinu má příznaky NAS), ale i po sedativech, 

alkoholu, inhalačních drogách a stimulanciích, nejčastěji pervitinu nebo extázi, a také po substituční 

léčbě (Drobná & Huttová, 2008; Stará, Lesná, Fencl & Bláhová, 2009).  Doba trvání NAS je různá, 

příznaky mohou přetrvávat v řádech dnů, týdnů až 6 měsíců (Peychl, 2001). Závažnost klinického 

průběhu NAS se odvíjí od trvání abúzu matky, na době, která uplynula od aplikace poslední dávky, na 

velikosti užívaných dávek a na gestačním věku kojence. Abstinenční příznaky jsou těžší u dětí, které 

se narodily ve správném termínu a u matek, které si aplikovaly poslední dávku drogy do 24 hodin 

před porodem (Menkes, 2011). 

 

Diagnostika NAS se provádí následujícími způsoby: 

1. Anamnéza matky. Zjišťuje se délka závislosti, druh drogy, čas poslední aplikované dávky, 

substituční léčba.  

2. Přítomnost klinických příznaků abstinenčního syndromu. K tomu slouží skórování dle 

Finneganové, které je popsáno níže.  

3. Toxikologický screening u novorozence, v rámci kterého se vyšetřuje: 

- Moč. Jedná se o dostupné a spolehlivé vyšetření. Je nutné zachytit moč časně po porodu, 

odráží expozici drogám v posledních dnech až týdnech před porodem (dle typu drogy).  

- Krev. U tohoto vyšetření se uvádí malá výtěžnost pro nízké koncentrace stanovovaných 

látek v krvi novorozence a jejich rychlou postnatální eliminaci. 
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- Smolka. Vyšetření smolky je v současnosti považováno za nejspolehlivější metodu 

prokazující expozici drogám ve 2.–3. trimestru. Toto vyšetření se provádí pouze ve specializovaných 

laboratořích. 

- Vlasy. Toto vyšetření je vhodné pro průkaz dlouhodobé expozice drogám. Nevýhodou je 

limitovaná dostupnost (pouze specializované laboratoře) a finanční náročnost. 

- Tkáň pupečníku. Výtěžnost vyšetření je obdobná jako u vyšetření smolky (odpadá nutnost 

sběru smolky). Nevýhody jsou stejné jako u diagnostiky z vlasů, tedy limitovaná dostupnost a finanční 

náročnost. 

4. Toxikologický screening moči a krve matky. 

5. Laboratorní vyšetření k vyloučení jiných onemocnění, které mohou mít podobné příznaky jako 

abstinenční syndrom, především infekcí, lézí CNS, metabolických onemocnění a poruch vnitřního 

prostředí (Stará, Lesná, Fencl & Bláhová, 2009, s. 385). 

 

     K hodnocení závažnosti NAS existuje několik skórovacích systémů, v našich podmínkách se 

v klinické praxi užívá skórovací systém Finneganové. Tento systém hodnotí přítomnost a intenzitu 20 

symptomů NAS na bodové škále od 1 do 8 bodů.  Hodnotí se oblast CNS a metabolické, 

vasomotorické, respirační a gastrointestinální příznaky. Skóruje se 2 hodiny po porodu, je-li počet 

bodů nižší než 8, pokračuje se ve skórování po dalších 4 hodinách, je-li počet bodů naopak vyšší než 

8, skóruje se již po 2-3 hodinách od prvního hodnocení (Kocherlakota, 2014). 

 

     Léčba NAS není nijak specifická a je obdobná jako u všech ostatních návykových látek (Patrick, 

Kaplan, Passarella, Davis & Lorch, 2014). Doporučuje se klid, ticho, pološero, pevné balení, poloha 

v závěsu a monitoring vitálních funkcí a parametrů vnitřního prostředí. V případě lékařské indikace se 

přistupuje k farmakoterapii, která cílí na centrální nervový systém a také gastrointestinální systém 

novorozence (McQueen & Murphy-Oikonen, 2016). Byly popsány i pozitivní účinky novorozeneckých 

masáží na zmírňování příznaků NAS (Hahn, 2016). 

 

     V kontextu tématu diplomové práce doplňuji některé informace o NAS v prostředí kojeneckého 

ústavu. V roce 2004 mělo tento syndrom v pražském kojeneckém ústavu 50% dětí s drogovou 

anamnézou rodičů, přičemž většina matek byla závislá polyvalentně. V průběhu těhotenství 

kombinovaly užívání léků, cigaret, alkoholu a drog. Nejčastějšími projevy dětí s NAS, přijatých do 

kojeneckého ústavu z novorozeneckého oddělení, jsou třes, hypertonie, vysoce laděný pláč, potíže 

s tolerancí stravy, náhlé poruchy dýchání, dlouhodobě (3-6 měsíců) přetrvávající neklid, ze 
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závažnějších pak opakované apnoické pauzy, abnormní záznam EEG, intrakraniální krvácení 

(Lukešová, 2004).  
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2. Ústavní péče pro děti raného věku a její vliv na jejich vývoj 
 

     Umísťování a pobyt dětí raného věku do péče ústavních zařízení je v současné době velmi 

diskutovaným tématem odborné i laické veřejnosti. Vliv ústavní péče na vývoj dítěte raného věku je  

v české odborné literatuře popisován už zhruba 60 let. Průkopníky výzkumu této oblasti byli  

Z. Matějček a J. Langmeier. Jsou však známy již mnohem starší zdroje, které popisují zejména 

negativní vlivy ústavní výchovy na vývoj dítěte.  

     Celá řada studií srovnávala děti z ústavní péče s dětmi vyrůstajícími v přirozeném domácím 

prostředí. Některé zkoumaly celkový vývojový stav, jiné se zaměřovaly na dílčí oblasti psychického 

vývoje. Tato kapitola popisuje vybrané studie, které byly provedeny ve 20. století v zahraničí i u nás. 

V poslední části pak nabízí vybrané aktuální výzkumy jak tuzemského, tak zahraničního původu. 

 

 

2. 1 Vybrané zahraniční výzkumy 20. století o dětech raného věku 

v ústavní péči  

 

     Ve 30. letech minulého století to byla zejména vídeňská škola Ch. Bühlerové a její výzkumné 

aktivity, které se zaměřovaly na otázky deprivace dítěte v ústavní péči. K. Wolfová popsala prvně 

termín hospitalismus, ačkoli se mu věnovala již A. Freudová (Šulová, 2010).  

 

     Celkovým psychomotorickým vývojem se zabývaly H. Durfeová a K. Wolfová, které ve 30. letech 

porovnávaly různě staré kojence v osmi různých vídeňských ústavech. Tyto ústavy byly rozdílné ve 

kvalitě hygienické péče, podnětnosti prostředí a typu sociálního prostředí (některé děti byly 

vychovávány matkami, jiné pěstounkami či sestrami nebo matkami jiných ústavních dětí). Autorky 

přišly s výsledky, které hovořily o nejuspokojivějších výsledcích v kombinaci péče matek a 

profesionální péče sester (Durfe & Wolf, 1934 podle Langmeier & Matějček, 2011). 

 

     Na vývoj u dětí v různých prostředích (ústavní zařízení, zanedbané a rozvrácené rodiny, 

pěstounská péče) se ve 30. letech zaměřily také I. Gindlová, H. Hetzerová a M. Sturmová. Jejich studie 

přinesly zajímavá zjištění z oblasti vývoje řeči. Ukazovalo se, že nejlépe se vyvíjely děti přeložené do 

dobré pěstounské rodiny. Vývojové opoždění dětí z ústavů bylo nerovnoměrné, nejtěžší právě 

v oblasti řeči. Další charakteristiky ústavních dětí, které ze studie vyplynuly, byly pasivita, absence 
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iniciativy a úzkost či vysoké podráždění při jakékoli změně navyklého denního režimu (Gindl, Hetzer & 

Sturm, 1937, podle Langmeier & Matějček, 2011). 

 

     Ve 40. letech realizoval své výzkumy R. A. Spitz, který se svou spolupracovnicí K. Wolfovou 

dlouhodobě sledoval 91 dětí z „nalezince“ a 122 dětí v „jeslích“ při ženské věznici. V nalezincích byly 

umístěny ze sociálních důvodů děti s předpokládanou normální hereditou, zatímco v jeslích byly děti 

matek delikventek. K těmto dvěma skupinám ústavních dětí byly přiřazeny posléze dvě skupiny dětí 

vychovávaných v rodinách ve velkoměstech a v osamělé rybářské vesnici. Ukázalo se, že děti 

z rodinného prostředí ve velkém městě se vyvíjejí nejlépe, jejich průměrný vývojový kvocient byl 131. 

Nejhorší vývojovou úroveň vykazovaly děti z nalezince s vývojovým kvocientem, který koncem 2. roku 

věku poklesl až na 45. Děti se staly pasivními, měly prázdný výraz v obličeji, byly málo odolné vůči 

infekcím a i přes dobré hygienické podmínky jich za sledované dva roky zemřelo 37%. (Spitz, 1945, 

1946 podle Langmeier & Matějček, 2011).  

 

     Jiné stanovisko obsahovaly studie W. Goldfarba, které provedl taktéž ve 40. letech. Srovnával 

pečlivě párované skupiny dětí. Jedna skupina žila od útlého věku v pěstounských rodinách, druhá 

nejpozději od 6. měsíce věku v ústavní péči. Děti z ústavní skupiny vykazovaly příznivější hereditu. 

Goldfarb děti srovnal pomocí testů inteligence, Rorschachovy metody a speciálních hodnotících škál. 

Výsledky průkazně poukázaly na rozdíly v intelektových schopnostech ve smyslu nižšího intelektu u 

dětí z ústavního zařízení, které se potvrdily i po opětovném porovnání těchto dvou skupin po 10–14 

letech (Goldfarb 1943, 1945, 1945 podle Langmeier & Matějček, 2011). 

 

     Ve 40. letech se dětem v ústavní péči a jejich vývoji věnovala také A. Freudová (1948). Popsala děti 

v ústavní péči s neuspokojenou potřebou citové vazby. Podle ní se potřeba připoutat se k jedné 

pečující osobě v průběhu času u těchto dětí buď oslabí, nebo způsobí stav, ve kterém jsou děti 

v neustálém hledání nějakého dospělého člověka, ke kterému by se mohly připoutat. Takové děti 

mají tendenci připoutat se téměř ke komukoli, kdo se jim nějaký čas věnuje, a zažívají opakovaná 

zklamání z jejich ztráty. Vzhledem k tomu, že děti raného věku v ústavní péči nemají možnost 

připoutání k mateřské osobě, využívají na rozdíl od dětí z rodin více příležitostí vytvářet si vztah ke 

svým vrstevníkům.   

 

     V 50. letech byla provedena studie Roudinescovou-Aubryovou, která srovnala vývojový kvocient 

dle Gesellových norem u dětí z ústavního prostředí a dětí z rodin. U dětí v ústavu po minimálně 
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osmitýdenním pobytu dosáhl vývojový kvocient hodnoty 59, u dětí z rodin hodnoty 95 (Roudinesco, 

1950 podle Langmeier & Matějček, 2011). 

     Další studii provedl J. Weidemann, který srovnával 121 dětí ve věku od čtyř týdnů do 6 let v 6 

různých ústavech se 62 dětmi vyrůstajícími v rodinách. Zjistil opoždění ústavních dětí zejména 

v učení, sociálním chování a řeči. Nejnápadnější opoždění zaznamenal mezi 3. – 5. rokem života. 

Tento fakt autor zdůvodňoval tím, že lepší péče o ústavní děti v posledních letech je důvodem 

posunu vývojového opoždění do pozdějšího období života dítěte (Weidemann 1959, podle  

Langmeier & Matějček, 2011). 

 

     Za zmínku stojí fakt, že kromě studií, které potvrzovaly a doplňovaly závěry výzkumníků 

z předchozích období, se od 50. let objevily i studie, které nálezy předchozích badatelů zpochybnily.2  

Obecně však můžeme shrnout, že se většina výzkumníků, kteří se zabývali tématem vývoje dětí 

v ústavech, shoduje na opoždění vývoje dětí jak po stránce intelektové a emoční, tak po stránce 

sociálního a řečového vývoje. Autoři studií také shodně potvrzují, že nejvíce jsou takto ovlivněny děti, 

které jsou v ústavní péči od svého raného věku. 

 

     Na počátku 60. let se objevily studie, které shrnuly dosavadní výzkumy a kriticky je zhodnotily. 

Langmeier s Matějčkem (2011) tyto studie komentují tak, že „nedostatek mateřské lásky se projeví 

teprve tehdy, až dítě dosáhne potřebné zralosti, což je asi kolem 7. měsíce věku. Nápadnosti 

zjišťované dříve jsou patrně způsobeny jinými příčinami, mezi nimiž na prvním místě stojí senzorická 

deprivace“ (Langmeier & Matějček, 2011, s. 90).   

 

     Z výše uvedených výzkumů také vzešlo mnoho kritik, které se vyhraněným negativním přístupem 

stavěly proti jakémukoli ústavnímu zařízení. Za úvahu však stojí kritický náhled na často hrubou 

metodologii výzkumů, jež nesledovala konkrétní determinanty pozitivního či negativního vývoje 

dítěte. 

     To, že nelze přijmout tezi o celkové škodlivosti ústavních zařízení za každých okolností, reflektují i 

Langmeier s Matějčkem (2011). A dodávají, že je nutné hledat determinanty, přispívající k deprivaci 

dětí, a ty, které naopak deprivaci předcházejí. Doporučují, aby ústavy byly zdokonalovány, lépe 

diferencovány a účelněji využívány, nikoli „šmahem rušeny“ (Langmeier & Matějček, 2011, s. 90).  

 

                                                           
2
 Jedná se například o studie pracovníků z university v Iowě (Skeels et al. 1938, 1940, 1945, 1948 podle 

Langmeier & Matějček, 2011), či studii Klackenberga (Klackenberg, 1956 podle Langmeier & Matějček, 2011). 
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2.2 Výzkumy 20. století o dětech v ústavní péči v našich zemích 

 

     Vývoj ústavní péče o děti raného věku v našich zemích byl do 50. let minulého století podobný 

jako v ostatních státech Evropy. Ústavní péče byla většinou individuálního charakteru a jejich 

organizace byla nejednotná. Ústavů bylo na výběr velké množství, a tak se děti mohly umisťovat 

s ohledem na jejich individuální potřeby. Tuto skutečnost lze považovat za velmi prospěšnou, avšak 

pro pracovníky byla situace ústavní péče často nepřehledná, a tak této výhody nevyužívali a péče o 

děti byla i tak unifikovaná. Přesto však byly domovy většinou rodinného charakteru (Langmeier & 

Matějček, 2011).  

     V době poválečné, kdy byl ve světě zdůrazňován význam primární vazby matka-dítě, a kdy se 

v některých zemích uzavíraly velké ústavy a pozornost byla přesměrována na adoptivní či pěstounské 

rodiny, které by mohly zajistit výchovu dětí bez rodin,3  se situace v naší zemi oproti zahraničí vyvíjela 

zcela opačně.  

     Byla preferována a zcela převládala kolektivní výchova, budovaly se velké ústavy, které byly 

organizačně sjednoceny a řízeny státem. Místo nepřehledné variability individuálních a malých 

ústavních zařízení rodinného typu z předchozího období nastoupila jednotvárnost ústavní péče 

v podobě jednotné metodiky a personálního i materiálního řádu (Langmeier & Matějček, 2011). 

V roce 1949 byl zrušen institut pěstounské péče, s výjimkou pěstounské péče příbuzenské. Kolektivní 

výchova byla tématem, kterému se dostálo v duchu tehdejšího politického zřízení značné 

propagandy, a tak se negativním dopadům ústavní péče na vývoj dítěte nevěnovala výzkumná 

pozornost. Langmeier s Matějčkem (2011) toto období unifikovaného ústavního systému popisují 

jako velký přirozený experiment, který trval dostatečně dlouho4 s dostatečně kontrolovanými 

podmínkami tak, aby bylo možné reflektovat jeho výsledky a vytěžit z nich podstatné poznatky. 

 

     Výzkumné pozornosti se tématu ústavních dětí v našich podmínkách dostálo v letech šedesátých, 

kdy toto „tabu“ prolomila publikace Psychická deprivace v dětství Langmeiera a Matějčka (Langmeier 

& Matějček, 1963 podle Gabriel & Novák, 2008). Mnoho prací vzniklo již před vydáním této 

publikace, ovšem často byly publikovány až po jejím vydání. Výjimkou byly práce tehdejších pediatrů, 

kteří se zabývali náhradní rodinnou výchovou, například práce Damborské: Rozdíly mezi dětmi 

                                                           
3
 Výzkumníci (R. Spitz, K. Wolf, J. Bowlby ad.) se zaměřovali na raný socioemocionální vývoj dítěte a vztahové 

rámce, v nichž se dítě vyvíjí. Srovnávali různá prostředí (rodinná, kolektivní, ústavní) a hledali optimální 

podmínky pro vývoj dětí (Šulová, 2010). 

4
 Změna nastala v roce 1964 přijetím nového zákona o rodině. 
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vychovávanými v rodině, v jeslích a v ústavu během jednoho roku (Damborská, 1957 podle Gabriel & 

Novák, 2008) či práce Kocha: Srovnání vývoje dětí v rodině a v kojeneckých ústavech (Koch, 1961 

podle Gabriel & Novák, 2008). 

 

     Damborská (1963) na konci 50. let několik roků pečlivě vyšetřovala děti kojeneckého ústavu 

v Luhačovicích, který řídila, a porovnávala je s dětmi vyrůstajícími v rodinách. Děti vyšetřovala 

Gesellovým testem a zjistila, že v prvních třech měsících se ústavní děti od dětí z rodin nelišily. 

Později docházelo k opožďování v oblasti motoriky a posléze především v expresivní složce řeči. První 

nesporné regresivní reakce zaznamenala u dětí v kojeneckém ústavu v 6 měsících, nejpozději pak 

tuto reakci zaznamenala v 9. měsíci věku. U dětí z rodin pozorovala kvantitativně mnohem více 

řečových projevů než u ústavních dětí. Na konci 12. měsíce věku byly zaznamenány mezi dětmi 

z ústavu a dětmi z rodin i rozdíly v kvalitě řečového projevu. Damborská následně iniciovala řadu 

změn za účelem zmírnění negativního ústavního působení na děti, přesto však konstatovala, že „i 

když jde o celkem malý počet sledovaných dětí, který nedovoluje závěry obecnější platnosti, musíme 

připustit, že rozdíly mezi citovanými dětmi z rodin a ústavními dětmi jsou značné“ (Damborská, 1963, 

s. 55-56). 

     Autorčino zkoumání citového života dětí v ústavním prostředí vyústilo v publikaci „Vývoj a výchova 

kojence v ústavním prostředí“ (Damborská, 1967). 

 

     Vývoj kojenců v rodinách a v kojeneckých ústavech srovnával také Koch (1961 podle Langmeier & 

Matějček, 2011). Zjistil, že v 5. měsíci splňuje vývojová kritéria 90% dětí z rodin a 70% ústavních dětí. 

V 10. měsíci věku vývojová kritéria splňuje už jen 35% dětí z ústavů. Největší rozdíly byly patrny ve 

vývoji řeči a sociálních vztahů. 

     Důkladný přehled o vývoji dětí v ústavní péči podala Nováková (1957 podle Langmeier & Matějček, 

2011), která v letech 1953–1956 provedla 2126 psychologických vyšetření a zjistila, že v kojeneckých 

ústavech je u zhruba poloviny dětí patrné vývojové opoždění, které je zřetelné po 6. měsíci věku. 

Mezi 3. a 6. rokem děti tendovaly k vývojovému vyrovnání, přesto však nedosahovaly takové „školní 

zralosti“ jako děti vyrůstající v rodinách.  

 

     V další etapě zkoumání zaměřili výzkumníci svou pozornost k období mezi 1. až 3. rokem věku. 

V longitudinální studii sledovali po dobu pěti let 82 dětí, které byly pravidelně vyšetřovány jedním 

psychologem Gesellovým testem. Zjistilo se, že opoždění motorického vývoje není závažné, avšak 

opoždění intelektových schopností je již závažnější a sociální chování a řeči klesá na úroveň, „kterou 

by bylo jinak nutno hodnotit jako hranici debility“ (Langmeier & Matějček, 2011, s. 100).  Děti ve 
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výzkumu dosahovaly těchto průměrných vývojových kvocientů: 85 v oblasti motoriky, 83 v oblasti 

adaptivního chování, 75 v oblasti sociálního chování a 67 v oblasti řeči (Langmeier & Matějček, 2011).  

 

     Tak jako Damborská, i Matějček s Langmeierem iniciovali snahy o nápravu. V ústavech, kde byl 

prováděn výzkum, se navýšil personální stav, byla zlepšena jeho kvalifikace, doplněno vybavení a 

vývoj dětí se sledoval podle Kochovy metodiky. Výsledkem těchto snah bylo zlepšení ve vývoji 

adaptivního chování a motoriky (VQ motoriky 91, VQ adaptivního chování 93), k zanedbatelnému 

zlepšení došlo v oblasti sociálního chování (VQ 76,5) a v oblasti řeči (VQ 68,5). Výzkumníci uzavírají 

výzkumná zjištění tím, že pro dosažení plného úspěchu, tedy zlepšení ve všech oblastech vývoje dětí, 

by bylo třeba upravit a prohloubit emocionální vztahy mezi dítětem a ústavním vychovatelem. 

K tomu dodávají, že naprostá většina prací jak tuzemských, tak zahraničních, poukazuje na nevýhody 

ústavního prostředí v kontextu raného psychického vývoje dítěte v takovém prostředí žijícího 

(Langmeier & Matějček, 2011). 

 

     Závěry výše zmíněných výzkumů jsou dodnes zmiňovány jako argument pro urgentní zrušení 

ústavní péče o ohrožené děti. Jakkoli považuji za nesporné, že děti v ústavních zařízeních nemají 

možnost vytvořit si pevný a hluboký vztah k jedné stabilní, primárně pečující osobě, což je jeden 

z hlavních předpokladů zdravého psychického vývoje, ráda bych zmínila, že dnešní zařízení ústavní 

výchovy vypadají a fungují jinak než ty, ve kterých byly od 60. let prováděny výzkumy o psychické 

deprivaci. Dětské domovy v České republice mají téměř všechny charakter rodinného typu, ústavní 

zařízení pro děti raného věku disponují mj. lepším personálním zabezpečením, na jednu tetu připadá 

menší počet dětí než v minulém století. A přestože se péče o dítě v ústavu nikdy nemůže vyrovnat 

péči ve fungující rodině, považuji za zavádějící interpretovat závěry výzkumů, které byly prováděny 

v podmínkách, které se liší od těch nynějších, v kontextu soudobé diskuse o ústavních dětech.  

 

 

2.3 Aktuální výzkumy 

 

     Výzkumy o vývoji dětí v ústavní péči, které vycházejí z aktuálních podmínek institucionálních 

zařízení, nabízí kapitola následující. Neklade si za cíl popisovat opožďování ve vývoji u ústavních dětí, 

ani psychickou deprivaci. Spíše aspiruje na mapování a popis oblastí, ve které se mohou tyto děti jevit 

jako odlišné, avšak nikoli nutně jako horší. 
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     Vorria et al. (2006) srovnával v Řecku adoptované děti (n=61) předškolního věku, které strávily 

první dva roky svého života v ústavní péči s dětmi, které vyrůstaly v úplných rodinách (n=39). Zaměřil 

se na oblast kognitivního vývoje, typ citové vazby, sociální adaptaci, porozumění emocím a na 

problémy s chováním. Výsledky dětí, které první dva roky strávily v institucionální péči, poukázaly na 

nižší skóre v kognitivních zkouškách po čtyřech letech od doby osvojení.   

     U oblasti kognitivního vývoje však autor upozornil již v předchozí studii na to, že na úroveň 

kognitivních schopnosti dětí v ústavní péči může mít značný vliv genetická predispozice, vzhledem 

k tomu, že biologičtí rodiče u mnohých ústavních dětí byli lidé s mentálním postižením (Voria et al., 

2003).   

 

     Studie Vorria et al. (2006) poukázala na menší emoční vyrovnanost a nižší schopnost porozumění 

emocím u dětí, které svůj raný věk prožily v ústavní péči. Na sníženou schopnost porozumění emocím 

poukázaly i další studie, jejichž autoři tvrdí, že u dětí, které jsou vychovávány v institucionální 

náhradní výchovné péči, dochází k narušení emočního vývoje a objevují se u nich ve větší míře 

poruchy emocí (Wiik et al., 2010).  

     Některé studie pak naznačují, že adoptované děti jsou častěji v péči psychologů (srov. Keyes, 

Sharma, Elkins, Iacono, & McGue, 2008; Vorria, Ntouma & Rutter, 2014). To může mimo jiné souviset 

s možnými důsledky psychické deprivace či subdeprivace.  

     Na otázku, zda jsou následky deprivačních vlivů ústavní péče v raném věku stabilní v čase, 

 se snažila odpovědět metaanalýza, která se zaměřila věk, ve kterém byly děti adoptovány. Bylo 

zjištěno, že se s rostoucím věkem, ve kterém je dítě adoptováno, zvyšují potíže ve vytváření citové 

vazby k osvojitelům.  Zároveň záleží na tom, z jaké země osvojené dítě pochází a/nebo jak závažné 

jsou důsledky jeho deprivačního poškození. Výsledky poukázaly také na to, že je-li dítě osvojeno po 2. 

roce života, jsou tyto potíže mnohem větší. Metaanalýza přinesla zjištění, že děti osvojené 

v pozdějším věku obtížněji navazují vztahy s vrstevníky, mají potíže v oblasti sociálních kompetencí, 

sociálních vztahů a vykazují častěji poruchy chování (Julian, 2013). 

 

     V následujících letech  Vorria, Ntouma a Rutter (2014) provedli studii, ve které porovnávali 

osvojené děti (n=52), které byly v raném věku v ústavní péči, s dětmi vyrůstajícími od narození 

v úplných biologických rodinách (n=36). Porovnávali děti ve věku 13 let. Pozitivním výsledkem, který 

jejich zkoumání přineslo, byl nulový rozdíl mezi sledovanými dvěma skupinami v oblasti pocitů 

osamělosti, sociální nespokojenosti, kvality navazování přátelských vztahů s vrstevníky a v oblasti 

sebeúcty.  
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     U adoptovaných dětí zjistili rozdíl v častějším výskytu hyperaktivity a nepozornosti ve škole. Na 

opakovaně pozorovanou zvýšenou míru výskytu problémů s pozorností u dětí, které byly v raném 

věku v péči ústavu, upozorňují i další studie (Bakermans-Kranenburg et al., 2011; Kreppner et al., 

2001; Stevens et al., 2008).  

 

     Zajímavá zjištění přinesly i metaanalýzy, které se zaměřily na osvojené děti, které strávily rané 

období svého života v ústavních zařízeních. 

     Van Izjendoorn, Juffern a Klein-Poeluis (2005) provedli metaanalýzu 62 studií adoptovaných dětí 

(n=17767), které byly v raném věku v péči ústavního zařízení. Zaměřili se na inteligenci, výsledky ve 

škole, jazyk a potíže s učením. Bylo zjištěno, že děti osvojené před 1. rokem věku nevykazovaly nižší 

intelektové schopnosti, děti osvojené později pak vykazovaly větší potíže ve školních výsledcích. Děti, 

u kterých byla zaznamenána těžší psychická deprivace, dosahovaly školních úspěchů v pozdějším 

věku oproti adoptovaným dětem bez deprivačního poškození. Byl zjištěn mírný negativní vliv v oblasti 

řečového vývoje, ten byl ovšem statisticky nesigifikantní. Statisticky signifikantní byly  

u adoptovaných dětí oproti dětem z biologických rodin větší potíže v oblasti problémů s učením. 

Problémy s učením reflektovala také studie Pollaka et al. (2010), který porovnával děti mladšího 

školního věku (n=132), které žily od raného dětství v ústavní péči, s dětmi vyrůstajícími v rodinách či 

dětmi, které byly v institucionální péči jen krátkodobě. Ústavní děti s následky časné deprivace 

vykazovaly neuropsychologický deficit v oblasti vizuální paměti, pozornosti, vizuálního učení a 

schopnosti inhibice.  Ve zkouškách posuzujících procesy jako je plánování a dodržování pravidel tyto 

děti obstály stejně jako ostatní.  

     Tato zjištění naznačují, že existuje určitá spojitost se specifickými neuropsychologickými deficity a 

negativními postnatálními zkušenostmi dětí, které byly v raném věku předány do ústavní péče. 

 

     V další metaanalýze se ukázalo, že u osvojených ústavních dětí (n=15790) dochází častěji 

k problémům s chováním oproti dětem z biologických rodin (Juffer  & Van IJzendoorn, 2005).  

Zajímavé výsledky přinesl další výzkum, ve kterém se ukázalo, že problémové chování adoptovaných 

dětí je méně časté u těch, které jsou osvojeny mezinárodně (Keyes, Sharma, Elkins, Iacono, & McGue, 

2008) . Metaanalýza Juffera a Van IJzendoorna (2005) přinesla zjištění,  že osvojené děti jsou častěji 

v péči psychiatrických služeb, přičemž u mezinárodně osvojených je to v mnohem menší míře. 

     Johnson (2000) upozorňuje na to, že problémové chování ústavních dětí nemusí být následkem 

jejich pobytu v ústavní péči v raném věku. Problémové chování těchto dětí může vyvolávat 

nedostatečná/špatná prenatální péče, prenatální expozice plodu návykovým látkám a také duševní 
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problémy biologických rodičů dětí (Johnson, 2000). Tento názor podporují i další studie (srov. 

Babtista et  al., 2014; Soares et al., 2014). 

 

     Existují i další výzkumy, které jsou vůči ústavní péči a jejímu vlivu na psychický vývoj dítěte 

kritičtější. Le Mare et al. (2001 podle Ptáček, Kuželová, Čeledová, 2011) například popisuje ústavní 

péči jako prostředí, které nemůže dostatečně přispívat ke kognitivnímu vývoji dítěte, a které má 

přímý negativní vliv na vývoj obecně rozumových schopností. 

     Vůči takovým závěrům, používaným v textech o vlivu ústavní péče na vývoj dítěte, je třeba se 

postavit kriticky vzhledem k tomu, že tento výzkum byl proveden v Rumunsku, kde byly podmínky 

pro výchovu a péči o děti zcela odlišné od těch našich. 

     V Rumunsku bylo po pádu totalitního režimu realizováno několik rozsáhlých výzkumů o ústavních 

dětech tamějšího prostředí (Wilson, 2003). Nutno však podotknout, jak bylo již zmíněno, že 

podmínky rumunských ústavních zařízení nelze srovnávat s podmínkami u nás. Zatímco v našich 

zemích byla ve druhé polovině 20. století věnována pozornost tématům psychického vývoje dětí 

v ústavní péči a optimalizaci a podnětnosti ústavního prostředí, v Rumunsku převažovaly problémy 

úplně jiného charakteru. Groze a Ileana (1996) z vybraných uvádějí nedostatečnou výživu, špatné 

hygienické podmínky, časté šíření vážných infekčních onemocnění a nedostatečné materiální i 

personální zajištění péče o umístěné děti, zejména pak minimální interpersonální kontakt a chybějící 

senzorickou stimulaci. 

     Šíření závěrů výzkumů provedených v naprosto odlišných podmínkách považuji za zavádějící a 

možná i zbytečně rozdmýchávající averzi zarputilých odpůrců současné ústavní péče o děti v České 

republice proti odborníkům, kteří jsou vůči univerzální kritice institucionální péče opatrnější. 

Publikace, z níž je text o výzkumech v Rumunsku čerpán, obsahuje více odkazů na podobné studie. 

Zároveň jsou v textu citovány zdroje, které v seznamu použité literatury scházejí, a není možné je tak 

dohledat. V současné době, kdy je tolik zdůrazňován význam metodologické korektnosti, považuji 

tuto skutečnost za alarmující a zároveň tendenční ve smyslu nekritické aplikace negativních 

zahraničních zkušeností do českých podmínek, a to zejména ve prospěch podpory velkého 

společenského (mediálního, politického) tlaku na zrušení ústavní péče o děti raného věku bez ohledu 

na možná úskalí, která s sebou tlak na rychlé a okamžité změny v současné situaci péče o ohrožené 

děti přináší. 
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     Publikace5, o níž se vyjadřuji a jejíž literárně-přehledovou část výše podrobuji kritice, kromě 

zmíněných výzkumů o vlivu náhradní výchovné péče na vývoj dětí nabízí i závěry získané v rámci 

výzkumného projektu „Vývoj dětí a jejich potřeb v náhradní rodinné a výchovné péči v kontextu 

současného společenského vývoje“. Jeho cílem bylo zmapovat vývoj a potřeby dětí v náhradní 

rodinné a výchovné péči. Realizovala ho v letech 2010-2011  Psychiatrická klinika 1. Lékařské fakulty 

Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze. Do výzkumu bylo zahrnuto celkem 315 

dětí ve věku 8-12 let. Byla sledována vývojová úroveň dětí vychovávaných v původní biologické 

rodině, pěstounské rodině a dětském domově6 v oblastech vývoje psychického, socioemočního a 

sociálního a somatického. Dále byla sledována přítomnost vývojových poruch nebo symptomů 

duševních poruch a další specifické oblasti. 

     Provedená studie ve svém závěru uvádí: „…mezi dětmi ve všech sledovaných skupinách a 

v podstatě ve všech sledovaných parametrech jsou významné rozdíly. Z vývojového hlediska jako 

nejslabší lze hodnotit děti v dětských domovech – a to jak v oblasti intelektu, socioemočního a 

sociálního vývoje, přítomnosti vývojové patologie a přítomnosti některých specifických 

psychopatologických projevů…“(Ptáček, Kuželová & Čeledová, 2011, s. 40). Autoři jsou si však vědomi 

toho, že při interpretaci výsledků není možno opomenout důvody, proč děti končí v zařízeních 

ústavní výchovy. V řadě případů se do ústavů dostávají děti, které byly vystaveny špatné prenatální i 

postnatální péči, mnohdy byly již od samotného počátku svého života odmítány. Je tedy třeba počítat 

s tím, že jejich vývoj je narušen již od počátku. Nelze tedy interpretovat přímou kauzální závislost 

výsledků výzkumu na formě náhradní výchovné péče (Ptáček, Kuželová & Čeledová, 2011).  

 

     Další výzkum, který byl v posledních letech v tématu vlivu ústavní péče na vývoj dítěte u nás 

realizován, byl výzkum „Děti na cestě – vliv forem náhradní péče na vývoj dětí a dospělých“, jehož 

hlavním řešitelem byla Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Národní institut 

pro děti a rodinu. Navazuje na výše popsaný výzkumný projekt „Vývoj dětí a jejich potřeb v náhradní 

rodinné a výchovné péči v kontextu současného společenského vývoje“. Cílem tohoto výzkumu bylo 

zmapovat vývojovou úroveň dětí v náhradních formách péče, které byly ve výzkumném vzorku 

předchozího projektu. Autory výzkumu zajímalo, zda se liší vývoj dětí v různých formách péče7. 

                                                           
5
 Ptáček, R., Kuželová, H. & Čeledová, L. (2011). Vývoj dětí v náhradních formách péče. Praha: Ministerstvo práce a 

sociálních věcí ČR. 

6
 Kritériem zařazených dětí z pěstounských rodin či dětského domova byl dokumentovaný pobyt v náhradní výchovné či 

náhradní rodinné péči po dobu minimálně jednoho roku. 

7
 Zkoumány byly stejné oblasti jako ve studii předchozí, tedy vývoj psychický, socioemoční, sociální a somatický. Dále byla 

sledována přítomnost vývojových poruch nebo symptomů duševních poruch a další specifické oblasti. 
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Výzkumníci jako hlavní nálezy uvádějí, že děti, které vyrůstají v pěstounské péči téměř ve všech 

oblastech „dohánějí“ děti v biologických rodinách, zatímco děti z dětských domovů nedosahují 

takového pokroku v žádné oblasti vývoje. Jako nejvýraznější nedostatečný pokrok uvádějí v oblasti 

socioemočního vývoje. V závěru dodávají, že děti i přes předpoklady jiných dostupných (zahraničních) 

studií nezaostávají ve svém vývoji, nýbrž se vyvíjejí v očekávaném směru. Přesto však reflektují 

významný rozdíl mezi vývojem dětí v ústavním zařízení a dětí v pěstounské péči (Ptáček, 2014).  

 

 

2. 4 Shrnutí studií 

 

     Výčet výše zmíněných studií, které byly v tématu vývoje ústavních dětí realizovány, zdaleka není 

úplný a představuje pouhou část z dostupného množství odborných zdrojů. Představeny byly 

zahraniční i tuzemské studie z minulého století i z doby současné. Většina dostupných pramenů se 

shoduje na tom, že pobyt v ústavním zařízení má negativní vliv na další vývoj dítěte, některé 

zdůrazňují negativní vliv ústavní zkušenosti v raném věku. Ze závěrů studií obvykle vyplývá opoždění 

sociálního a řečového vývoje, dále opoždění v intelektové a emoční oblasti, v současné době se 

odborný zájem soustřeďuje na téma attachmentu, ačkoli na toto téma bylo upozorňováno již 

v předchozím století. Zmiňován bývá též vyšší výskyt poruch chování aj.  

     Při zamýšlení se nad výsledky provedených studií je vhodné uvědomit si, že výzkumníci často 

nemají dostatečné rodinné anamnestické údaje dětí. Informace o jejich biologických rodičích jsou 

mnohdy nedostupné či příliš obecné, a tak zůstává otázkou, do jaké míry se hereditární a možno i 

raná sociální zátěž v nepodnětném rodinném prostředí podílí na deficitech ve vývoji dětí v ústavních 

zařízeních. Vést v patrnosti tyto možné determinanty raného vývoje dětí je velmi důležité. Zvlášť 

s ohledem na skutečnost, že zmiňované (i další) studie své výsledky často interpretují jako kauzální 

důkaz o jediné nebo hlavní příčině opožďování ve vývoji dětí v ústavních zařízeních. Je tedy na místě 

zdůraznit, že výsledky uvedených studií je třeba interpretovat jako popis, nikoli jako kauzalitu. 

 

 

 



35 

 

3. Ústavní péče o děti raného věku v České republice 
 

     Náhradní péče o děti v České republice je realizována dvěma modely. Prvním je systém náhradní 

výchovné péče, což jsou institucionální ústavní zařízení pro děti, o které se rodiče z různých důvodů 

nemohou nebo nechtějí starat. Druhým systémem je náhradní rodinná péče, což je taková forma 

péče o dítě, o které je postaráno v domově náhradních rodičů či jiných náhradních pečujících osob. 

Vzhledem k tématu této práce budou dále popsána zařízení institucionální péče. Poslední subkapitola 

blíže představuje vybrané ústavní zařízení, v němž byla realizována výzkumná část této diplomové 

práce. 

 

     Náhradní institucionální péče o děti raného věku, kterým se žádným způsobem nepodaří zajistit 

rodinnou péči, je v našich podmínkách zajišťována několika typy zařízení. Jedná se o: 

 

- Kojenecké ústavy a dětské domovy pro děti do tří let věku. Jedná se o zdravotnická zařízení 

léčebně preventivní péče. Tato zařízení jsou v gesci Ministerstva zdravotnictví České republiky a 

legislativně jsou ukotvena v zákoně č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich 

poskytování. V našich zemích mají tyto instituce dlouhou tradici. První kojenecký ústav vznikl v Praze 

v roce 1922. 

 

- Dětská centra8. Jedná se o transformující se ústavy a dětské domovy, které by měly nabízet 

komplexnější služby o ohrožené děti, včetně služeb ambulantních. 

 

- Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Jedná se o zařízení pro ohrožené děti, u kterých je 

nutné zajištění okamžité, krizové a krátkodobé pomoci do doby, dokud nebude pro dítě nalezeno 

řešení dlouhodobějšího charakteru. Tento typ péče o ohrožené děti je právně upraven v zákoně  

č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí9 (§ 42, ZOSPOD). Tato zařízení jsou v České republice 

provozována v  dětských centrech, Klokáncích a dalších.  

 

     Některá z těchto zařízení kromě péče o samotné děti nabízejí i péči o jejich matky či o gravidní 

ženy, které pro výchovu dítěte nemají vhodné podmínky. Jedná se zpravidla o matky, které samy 

                                                           
8
 K postupnému přejmenování kojeneckých ústavů na dětská centra dochází od roku 2009. V této práci bude nadále 

používán pojem kojenecký ústav. 
9
 dále jen ZOSPOD. 
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přicházejí z ústavní péče nebo o matky z problematického rodinného prostředí. Často mají 

přidruženou závislost na návykových látkách či nějaké psychiatrické onemocnění. 

 

 

3. 1 Důvody pro umístění dětí do ústavní péče 

 

     V našich podmínkách jsou v institucionální péči děti raného věku, které byly na základě 

předběžného opatření soudem svěřeny do péče zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, nebo 

ty, které mají nařízenu ústavní výchovu. Ústavní výchova je výchovné opatření, které nařídí soud, je-li 

výchova dítěte vážně ohrožena nebo vážně narušena a jiná výchovná opatření nevedla k nápravě. 

Soud ji může nařídit i v případě, kdy z jiných závažných důvodů nemohou rodiče výchovu dítěte 

zabezpečit. V České republice je legislativně ukotvena zákonem č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní 

výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských 

zařízeních a o změně dalších zákonů. Ústavní výchova by měla trvat pouze nezbytně nutnou dobu. 

Soud je povinen nejméně jednou za 6 měsíců přezkoumat, zda stále trvají důvody pro nařízení 

ústavní výchovy a zda není možné zajistit dítěti náhradní rodinnou péči.  

     Nezanedbatelný počet dětí je do péče zařízení svěřen rodiči nebo osobami, které jsou za jejich 

výchovu odpovědné.  

 

     V roce 2015 bylo dle statistik Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky10 do 

péče dětských domovů pro děti do 3 let a dětských center11 přijato 1666 dětí. 73% dětí bylo přijato se 

souhlasem rodičů, 22% dětí na základě předběžného opatření a 6% dětí na základě nařízené ústavní 

výchovy (ÚZIS, 2015). 

 

Důvody pro přijetí dítěte do institucionálního zařízení jsou trojího typu: 

 

1. Zdravotní. Jedná se o děti s vysoce závažnými zdravotními problémy, které neumožňují péči o ně 

v jejich přirozeném domácím prostředí (např. děti s kombinovaným postižením, tracheostomií apod.). 

Těmi jsou různé typy zdravotního postižení, obvyklá jsou postižení kombinovaná. U takových dětí je 

nutná trvalá či dlouhodobá speciální ošetřovatelská péče. Dále sem patří děti, jejichž rodiče jsou 

nemocní či hospitalizovaní a potřebují využít respitní péči. 

                                                           
10

 Dále jen ÚZIS. 

11
 V roce 2015 bylo 31 takových zařízení. 
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2. Sociální. Jedná se o děti, jejichž rodinný systém je z nejrůznějších důvodů značně destabilizován. 

Jedná se například o děti rodičů ve výkonu trestu odnětí svobody, nebo o děti, jejichž rodiče dali 

souhlas s osvojením, či o děti z prostředí, ve kterém je znemožněno o ně řádně pečovat, aniž by byl 

ohrožen jejich zdravý vývoj. Tyto děti jsou považovány za zdravé, nevyžadující žádnou diagnostickou 

či terapeutickou lékařskou a ošetřovatelskou péči. 

 

3. Zdravotně-sociální. Z těchto důvodů jsou umisťovány děti s podezřením na syndrom CAN nebo 

děti odložené rodiči pro jejich zdravotní postižení. Patří sem i děti, jejichž rodiče mají závažné 

zdravotní problémy, například vážná duševní onemocnění, závislosti apod.  

 

Z dostupných statistik ÚZIS vyplývá, že všechny zmiňované důvody jsou v České republice téměř 

shodně zastoupeny. Ze zdravotních důvodů bylo v roce 2015 přijato 34% dětí, ze sociálních taktéž 

34% dětí, ze zdravotně-sociálních 32% dětí (ÚZIS, 2015). 

 

 

3.2 Jak dítě raného věku může opustit ústavní zařízení 

 

     Děti, které jsou umístěny v ústavních zařízeních, by dle současné legislativy měly v této formě péče 

setrvat co nejkratší možnou dobu. Řešení nepříznivé situace dítěte v ústavní péči má v současnosti 

pět možných scénářů: 

 

 Dítě se vrací zpět do péče svých biologických rodičů. Rodinné poměry jsou urovnány do 

takové míry, která umožňuje převzetí dítěte zpět do péče rodičů/rodiče.  

 

 Dítě se předává do náhradní rodinné péče příbuzného či dítěti blízkého člověka. Častou 

alternativou u nás je předání dítěte do péče prarodičů či jiných příbuzných osob.  

 

 Dítě se předává do péče pěstounů na přechodnou dobu. K takovému kroku by se však dle 

mého názoru mělo přistupovat pouze v případě minimálního rizika opětovného návratu 

dítěte do péče ústavu. Optimální variantou je předání dítěte, o které se rodiče nemohou 

nebo nechtějí starat, přímo do péče pěstounů na přechodnou dobu. Ovšem model odebrání 

dítěte z ústavu a jeho předání do péče pěstounů na přechodnou dobu považuji za velmi 



38 

 

nevhodnou formu řešení nepříznivé situace ohroženého dítěte. Pro děti mohou být změny 

prostředí vysoce traumatizující. Každý další přesun dítěte tak může ještě více prohloubit jeho 

psychické zranění. S lítostí však musím konstatovat, že v praxi k tomuto kroku v posledních 

letech bohužel dochází. 

 

 Dítě se předává do náhradní rodinné péče osvojitelům či pěstounům, které dítěti 

zprostředkoval orgán sociálně-právní ochrany dětí. Rodiče nevykazují zájem o převzetí 

dítěte zpět do své péče, nejsou urovnány rodinné poměry. V současnosti jsou všechny 

takovéto děti zařazovány do registru dětí vhodných pro pěstounskou péči či pro osvojení. 

Osvojeny mohou být děti, jejichž rodiče k tomu dali souhlas, nebo pokud jsou rodiče soudem 

zbaveni rodičovské odpovědnosti a práva na souhlas k osvojení. K osvojení též není třeba 

souhlasu rodiče, který o dítě neprojevuje soustavný a opravdový zájem. 

 

 Pro dítě se nepodařilo zajistit žádnou formu náhradní rodinné péče a pro svůj věk je 

předáno do dalšího ústavního zařízení pro děti vyššího věku. Takové děti setrvávají 

v institucionální péči obvykle do 3. roku věku. Poté se pro ně hledá nejvhodnější typ 

ústavního zařízení pro děti věku vyššího. Nejčastěji se jedná o dětský domov. Děti, které 

odcházejí do této formy náhradní péče, bývají ve většině případů romského etnika. Děti  

se závažnějšími formami zdravotního postižení se předávají do péče domovů pro osoby  

se zdravotním postižením. Pokud bychom řadili všechny uvedené scénáře dle priorit, tato 

varianta by byla zcela bez pochyby na posledním místě. Řešení situace ohroženého dítěte 

ústavní výchovou by mělo být vždy až tou poslední alternativou, pokud selhaly nebo nemohly 

být realizovány varianty předchozí. 

 

 

     Pozitivní zprávou je, že v současné době jsou úspěšnější první, druhý a čtvrtý z výše zmíněných 

scénářů. Dle dostupných údajů ÚZIS bylo v roce 2015 z ústavní péče propuštěno 63% dětí do péče 

vlastní rodiny. Do náhradní rodinné péče bylo propuštěno 23% dětí, do dětského domova 9% dětí, do 

domova pro osoby se zdravotním postižením 1% dětí a 3% dětí odešly jinam (ÚZIS, 2015). 

     V ústavním zařízení, ve kterém byl realizován výzkum této diplomové práce, taktéž převažovaly 

tyto pozitivní scénáře, ačkoli se statistiky oproti celorepublikovému průměru lišily. Podrobnější 

informace nabízí další subkapitola. 
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3.3 Kojenecké ústavy Ústeckého kraje 

 

     Kojenecké ústavy Ústeckého kraje12 (dále jen KÚÚK) jsou akreditovaným zdravotnickým zařízením 

s provozem v Mostě13. Výzkumná část této diplomové práce byla realizována na tomto pracovišti, 

proto bude stručně popsáno. Protože jsem v tomto ústavu zaměstnána, využívám čerstvých statistik 

z roku 2016, které zatím nebyly ÚZIS publikovány. 

 

     Organizace svou činnost provozuje ve dvou zařízeních, kterými jsou kojenecký ústav a zařízení pro 

děti vyžadující okamžitou pomoc14. Obě zařízení jsou umístěna v jedné budově s aktuální celkovou 

kapacitou 100 lůžek15, z toho má kojenecký ústav 76 lůžek a ZDVOP 24 lůžek. Tato dvě zařízení od 

sebe v textu nebudou oddělována. 

 

 

Hlavním předmětem činnosti organizace jsou: 

 

- Léčebně preventivní péče pro děti do 3 let věku. Ta spočívá zejména v provádění ošetřovatelské a 

výchovné péče, preventivních prohlídek, očkování a rehabilitace dětí se sociálním a případně 

zdravotním handicapem. Tuto činnost zajišťují odborní zdravotničtí pracovníci.  

 

- Sociálně právní ochrana dětí od narození do 3. roku věku, které vyžadují okamžitou pomoc. 

 

- Odborné poradenství a pomoc žadatelům o zprostředkování náhradní rodinné péče a poskytování 

poradenství osvojitelům nebo pěstounům.   

Činnost organizace se řídí zejména zákonem č. 372/2001 Sb. o zdravotních službách a zákonem 

č. 359/2009 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí. 

 

     Chod zařízení ovlivnil citelně zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, který nabyl své účinnosti 

1. ledna 2014. Občanský zákoník výrazně zasáhl agendu rodinného práva, v kojeneckém ústavu to 

byly především změny v oblasti legislativní úpravy osvojení. Aktuální nastavení platné legislativy 

zapříčinilo prodloužení délky pobytu dětí v ústavní péči. Dřívější legislativní úprava umožňovala 

                                                           
12

 Dále jen KÚÚK 
13

 V textu je někdy použito označení Kojenecký ústav Most. Jedná se o zavedené a v praxi častější označení pracoviště, na 

kterém probíhal výzkum této diplomové práce. 
14

 Dále jen ZDVOP. 

15
 Kapacita ústavu byla snížena o 26 lůžek ke dni 1. 1. 2017. 
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budoucím osvojitelům převzít dítě do své péče během několika dnů po výběru vhodných žadatelů. 

Od účinnosti nového občanského zákoníku dochází nezřídka k tomu, že uplyne i několik týdnů či 

dokonce měsíců, než může dítě zařízení opustit. Ačkoli počet přijatých dětí klesá a počet 

propuštěných se liší jen nepatrně, přesto je počet dětí v zařízení blízký plnému stavu. Pouze 28% dětí 

bylo v roce 2016 propuštěno z kojeneckého ústavu do 6 měsíců pobytu, 58% dětí pobývalo v zařízení 

déle než jeden rok.  

 

     V roce 2016 bylo do zařízení přijato celkem 63 dětí, z toho 41 dětí se speciálními potřebami16, 

z nichž největší základnu tvořily děti matek se závislostí na návykových látkách (32 dětí). Nejvíce dětí 

bylo přijato pro sociální důvody, celkem 81%. 16% dětí bylo přijato pro důvody zdravotní, 3% dětí pro 

zdravotně-sociální důvody.   

     Počty přijatých dětí se v posledních letech výrazně snižují, o čemž vypovídají statistiky zařízení. Pro 

srovnání v roce 2015 bylo přijato o 12 dětí více, v roce 2014 to bylo o 53 dětí více, v roce 2013 o 77 

dětí více. Důvodem této tendence může být jak transformace systému péče o ohrožené děti 

s akcentem na využití institutu pěstounské péče na přechodnou dobu, tak silnější tlak na sanaci 

ohrožených rodin.  

 

     Počet propuštěných dětí se oproti předchozím rokům příliš nelišil. Nejvíce dětí (celkem 67% 

propuštěných) se propustilo do náhradních rodin: 43 dětí bylo osvojených, z toho 19 dětí bylo 

osvojeno mezinárodně17, 10 dětí bylo předáno do jiné formy náhradní rodinné péče. 4 děti odešly do 

dětského domova, 3 děti do domova pro osoby se zdravotním postižením a 3 děti byly předány do 

jiného zařízení. 16 dětí se vrátilo do péče vlastní rodiny. Z interních statistik zařízení vyplývá, že 

v ústavu nejdéle zůstávají děti romské a děti matek závislých na návykových látkách. 

 

     Ke dni 31. 12. 2016 bylo v zařízení celkem 110 dětí, z toho 72 dětí se speciálními potřebami. 

Nejvíce dětí z této kategorie bylo od matek se závislostí na návykových látkách (59 dětí). 

 

 

 

 

 

                                                           
16

 Do této kategorie jsou řazeny děti s tělesným, duševním, smyslovým či kombinovaným postižením, chronicky nemocné 

děti a děti matek se závislostí na návykových látkách. 

17
 Přijímajícími státy byly Dánsko, Itálie, Německo, Nizozemsko, Rakousko, Slovinsko, Španělsko a Švédsko. 
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Při porovnání statistických údajů Kojeneckých ústavů Ústeckého kraje ve srovnání s celorepublikovým 

průměrem je patrné, že se toto zařízení s celorepublikovým průměrem do značné míry liší (Tab. 1).  

 Celorepublikový průměr 

2015 

Kojenecké ústavy Ústeckého kraje 

2015 

Děti přijaté na základě 

souhlasu rodičů 

73% 39% 

Děti přijaté na základě 

předběžného opatření 

22% 59% 

Děti přijaté na základě 

nařízení ústavní 

výchovy 

6% 2% 

   

Důvody přijetí: 

zdravotní 

34% 9% 

Důvody přijetí: 

sociální 

34% 89% 

Důvody přijetí: 

zdravotně sociální 

32% 1% 

   

Propuštění do péče 

vlastní rodiny 

63% 23% 

Propuštění do 

náhradní rodinné péče 

23% 66% 

Propuštění do 

dětského domova 

9% 1% 

Propuštění do domova 

pro osoby se 

zdravotním 

postižením 

1% 5% 

Propuštění jinam 3% 5% 

Tabulka 1. Vybrané statistické údaje Kojeneckých ústavů Ústeckého kraje ve srovnání 

s celorepublikovým průměrem v roce 2015 (volně podle ÚZIS a interních statistik KÚÚK). 
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     Ze statistik je zřejmé, že v KÚÚK jsou oproti celorepublikovému průměru je častějším důvodem 

přijetí dítěte předběžné opatření, zatímco celorepublikový průměr hovoří o nejčastějším přijetí dítěte 

na základě souhlasu rodičů. Dalším výrazným rozdílem KÚÚK oproti celorepublikovému průměru jsou 

vysoce převažující sociální důvody přijetí dítěte. Hypotéz, proč je Ústecký kraj proti 

celorepublikovému průměru tak odlišný, může být více. V kontextu tématu této diplomové práce 

nabízím i úvahu nad vysokým počtem matek závislých na návykových látkách jako jedním z možných 

důvodů této odlišnosti. Nedostatečně vybudovaná síť sociálních a zdravotních služeb pro takovéto 

rodiny s dětmi, na které odkazuje např. studie Shinninga  a Browna (2005), může též stát za vysokým 

počtem dětí v ústavních zařízeních, pro který je naše republika již mnoho let kritizována. Další rozdíl, 

který je patrný, jsou místa, kam se děti z kojeneckého ústavu propouštějí. Zatímco celorepublikový 

průměr hovoří o nejčastějším propuštění dětí do péče jejich vlastní rodiny, v KÚÚK převládá 

propuštění dětí do náhradní rodinné péče. S ohledem na tuto skutečnost považuji za užitečný 

výzkumný záměr této diplomové práce. Lidé, kteří jsou zařazení v registru osob vhodných pro 

osvojení či pěstounskou péči (nebo lidé, kteří právě procesem zařazování do registru procházejí), mají 

často obavy z důsledků intrauterinní expozice dětí návykovým látkám. Mnohdy nejsou ochotni také 

děti přijmout do své péče.  
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4. Vývojová diagnostika 
 

     Vývojová diagnostika znamená diagnostiku věku významných změn. Je součástí diagnostických 

činností psychologa. Diagnostickými činnostmi rozumíme souhrn operací, postupů a technik, které 

mají za cíl stanovit diagnózu podle konkrétního cíle, kterým může být: 

1. určení stupně vývoje, 

2. zjištění příčin odchylného vývoje od věkové normy, 

3. zjištění individuálních zvláštností osobnosti, 

4. zjištění podstaty, podmínek a příčin individuálních rozdílů, 

5. prognóza nebo predikce (Svoboda, 2009, s. 14). 

 

     Hlavním principem vývojové diagnostiky je srovnávání jedince určitého věku v dané situaci 

s chováním průměru reprezentativního vzorku stejně staré dětské populace ve stejných podmínkách 

(Koch, 1980). Obecně lze říci, že většina odborníků klade ve vývojové diagnostice důraz především na 

rozlišení dětí s opožděným vývojem a dětí s vývojem normálním.  

     Pro srovnávání jedince s průměrem byly stanoveny tzv. průměrné křivky vývoje, sloužící jako 

orientační vodítko pro zhodnocení vývoje dítěte (Damborská, Bokorová, Hájková & Matějček, 1978). 

     Cílovou skupinou metod vývojové diagnostiky jsou obvykle děti od novorozeneckého do konce 

batolecího období, některé metody mají cílovou věkovou skupinu širší. 

 

     Raný psychický vývoj dítěte a jeho diagnostika se už dlouhou dobu těší zvýšenému zájmu 

odborníků. Hlavním důvodem je všeobecně přijímaný názor, že průběh vývoje dítěte raného věku má 

významný vliv na jeho pozdější vývoj (Schertz et al., 2008).  

 

     Cílem rané diagnostiky je hodnocení celkové neuromotorické zralosti dítěte či posouzení funkční 

zralosti a integrity centrální nervové soustavy (Krejčířová, 2009). Jde v ní o včasné zachycení 

emočních poruch, senzorických a neurologických deficitů nebo nedostatků v prostředí dítěte 

(Anastasi, 1982).   

 

     V současnosti se diagnostika raného vývoje využívá ve výchovném poradenství, při podezření na 

vývojové poruchy a v rámci posuzování dětí pro účely náhradní rodinné péče. Nezbytné je průběžné 

vyšetřování dětí v zařízeních pro výkon ústavní výchovy (Krejčířová, 2009). U dětí raného věku, které 

jsou umístěny v ústavním zařízení, slouží vývojová diagnostika k průběžnému sledování jejich vývoje a 

odchylek v něm.  
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Vývojová diagnostika se zaměřuje zejména na posuzování těchto oblastí: 

- motorika (hrubá, jemná), 

- jazyk (receptivní, expresivní složka řeči), 

- kognice (řešení problémů, objektní stálost, plánování, napodobování, porozumění vztahu příčina – 

následek), 

- adaptivita a sociální dovednosti (Goldstein & Beers, 2003).  

 

     Vývojová diagnostika využívá základní klinické a testové metody. Klinickými metodami je míněno 

pozorování spontánního chování dítěte, interakce mezi pečující osobou18 a dítětem, osobní a rodinná 

anamnéza a rozhovor s pečujícími osobami. Dále se užívá vývojových škál, které hodnotí celkový 

vývoj dítěte po stránce motorické i psychické. V raném dětství je vzájemný vztah a determinace 

těchto dvou oblastí úzce spjata (Koluchová & Morávek, 1991).  Vyšetření s pomocí vývojových škál se 

obvykle provádí opakovaně. 

     Spolehlivé a opakované hodnocení vývoje dítěte by mělo naplňovat následující cíle: 

- Zodpovědět na otázku, zda duševní vývoj dítěte probíhá v mezích normy, či zda jsou patrné větší či 

menší odchylky. 

- Poskytnout základ pro vhodné řízení vývoje dítěte na určitém vývojovém stupni i pro anticipační 

vedení. 

- Poskytnout možnost určité prognózy budoucího vývoje a podle té usměrňovat očekávání rodičů. 

- Přispět k určení zvláštností dítěte, na základě kterých je možno sestavit výchovný plán s ohledem na 

potřeby celé rodiny. 

- Sloužit ke sledování, jak nemoc (akutní či chronická) nebo aktuální psychosociální zátěž (proběhlé či 

déletrvající traumatické události v rodině i širším sociálním okolí) ovlivňují vývoj dítěte. 

- Sloužit jako důležitý údaj o dítěti, které nemůže být vychováváno ve vlastní rodině a potřebuje 

nějakou formu náhradní péče (Langmeier & Krejčířová, 2006, s. 311). 

 

     Z uvedeného vyplývá, že určení vývojové úrovně dítěte má význam nejen diagnostický. Má také 

význam preventivní a terapeutický (Kovařík, 1979). Při včasném rozpoznání a zachycení vývojových 

problémů lze podstatně zmírnit jejich závažnost a může se snížit celkový negativní dopad na další 

vývoj, někdy jim může, za předpokladu pravidelného vývojového screeningu a včasné intervence, i 

                                                           
18

 S ohledem na téma diplomové práce je v textu používán termín pečující osoba, kterou může být jak biologický či náhradní 

rodič, tak profesionál v pobytovém zařízení péče o dítě. 
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zcela předejít (Allen & Marotz, 2002; Majnemer & Snider, 2005).  Škály, které jsou dnes běžně 

užívány v klinické praxi, disponují poměrně citlivými měřítky. Většina zachycuje u dětí kojeneckého 

věku velmi spolehlivě středně těžkou, těžkou a hlubokou mentální retardaci, motorické a závažnější 

smyslové vady. Od batolecího období je možno vyslovit i podezření na lehčí stupeň postižení či nižší 

intelektovou výkonnost (Krejčířová, 2009). 

 

     Jakkoli bývá preventivní a terapeutický význam diagnostiky raného vývoje vyzdvihován, existují i 

autoři, kteří se zabývají otázkou ne/existence kontinuity vývojových funkcí.  Ve svých studiích se 

zajímají o to, zda normální vývoj v jednom vývojovém období předpokládá normální vývoj i v období 

dalším.  Studie, které byly touto otázkou inspirovány, se shodují v tom, že predikční hodnota 

vývojových škál vzhledem k pozdějšímu věku je v prvním roce věku uspokojivá, vyšší hodnotu má pak 

od 12. měsíce věku (srov. Dezoete, MacArthur & Tuck, 2003;  Goldstein & Beers, 2003; Laucht & 

Schmidt, 1994; Ruiter et al., 2008), významně se pak zvyšuje teprve od konce druhého roku věku. 

Vysvětlení tohoto faktu bývá uváděno různě. Především bývá uváděna nízká stabilita chování dětí 

raného věku při vyšetřování. Krejčířová (2009) uvádí, že slabší psychometrické parametry některých 

škál byly podrobeny mnohým úpravám a jejich dnešní podoba je již uspokojivá.   

      

 

     S přihlédnutím k výše uvedené kritice je třeba podotknout, že následovníci Arnolda Gesella, tvůrce 

jedné z nejznámějších škál používaných v diagnostice raného vývoje, zdůrazňují, že není možné 

slučovat vývojové a intelektové skóry. Cílem diagnostiky raného vývoje je podle nich zmapovat 

fungování centrálního nervového systému, rozpoznat možné smyslové či neuromototrické 

nedostatky, vývojové poruchy a další, které by znemožňovaly normální intelektové fungování. 

Vymezují se tak proti měření inteligence, vývojové a intelektové skóry od sebe odlišují (Knobloch, 

Stevens & Malone, 1980). 
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4.1 Východiska vývojové diagnostiky 

 

     Vývojová diagnostika je tím spolehlivější a validnější, čím více relevantních údajů má diagnostik k 

dispozici, a čím zkušenější je klinický pracovník, který diagnostiku provádí.  

 

Hlavní zdroje údajů, ze kterých se sestavuje vývojová diagnóza, jsou tři následující: 

1. Anamnéza rodinného prostředí a vlastní vývojová anamnéza, která zachycuje časové údaje o 

hlavních milnících psychomotorického, řečového a sociálního vývoje. 

2. Pozorování všech projevů dítěte během celého vyšetření i mimo ně, například při hře, společných 

činnostech ve skupině dětí apod.  

3. Pozorování dítěte ve standardních situacích a porovnání zachycených projevů s věkovými 

normami. Podle základního cíle, rozsahu a větší či menší přesnosti v dodržování postupu při 

vyšetřování pak rozlišujeme: 

- Orientační vyšetření. Doplňuje prosté pozorování. Zachycuje určité projevy, které mohou sloužit 

jako základ pro výchozí posouzení stavu, zejména v případech, kdy se u dítěte nepředpokládá žádná 

závažnější odchylka ve vývoji.  

- Screeningové vyšetření. Je více strukturované a vyžaduje dodržování jistého postupu. Jeho rozsah 

není veliký, takže celé vyšetření je poměrně časově nenáročné.  Náročné není ani na pomůcky, žádné 

zvláštní ani speciální pomůcky nevyžaduje. Screeningová vyšetření lze používat jako první síto při 

hromadných vyšetřováních celé věkové skupiny (například všech dětí v určitých klíčových obdobích 

kojeneckého věku, u tříletých dětí apod.). Takové síto umožňuje z většiny normálně vyvíjejících se 

dětí vybrat menší skupinu, ve které výsledek ukazuje možnou odchylku (celkové nebo dílčí opoždění). 

Tyto děti jsou pak podrobeny podrobnému psychologickému vyšetření. Metod screeningového 

vyšetření je celá řada. V našich zemích se jeví jako nejvhodnější jednoduchá screeningová metoda  

H. Knoblochové, B. Pasamanicka a E. Sherarda, kterou přeložil a upravil J. Kovařík. Jedná se o 

v podstatě zkrácenou a zjednodušenou komplexní Gesellovy metody.  

- Úplné vyšetření. Vychází z přesně dodržovaného, standardního postupu. Vede zpravidla ke 

kvantifikovatelným údajům – k určení mentálního věku, vývojového či inteligenčního kvocientu 

(Langmeier & Krejčířová, 2006, s. 312-313). 

 

     Na klinicko-psychologické vyšetření dítěte v raném věku bývá nejčastěji přistupováno z důvodu 

podezření na opožďování ve vývoji, při podezření na vývojovou nebo emoční poruchu či při 

výchovných potížích v rodině (Dittrichová & Krejčířová, 2006). 
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4.2 Psychodiagnostika raného psychického vývoje a její specifika 

 

     Diagnostika dětí kojeneckého a batolecího věku se vyznačuje určitými specifickými okolnostmi, 

kterými se odlišuje od diagnostiky dětí předškolních, školních či dospívajících. Zjišťují se obvyklé 

každodenní formy chování v situacích, které jsou dětem známé, nezjišťují se maximální výkony. 

Specifika spočívají v diagnostických postupech i ve stavbě diagnostických metod (Koch, 1980; 

Švancara a kol., 1974).  

     Faktory, které ovlivňují diagnostiku raného psychického vývoje dítěte, jsou:  

- věk dítěte, 

- kulturní kontext života dítěte, 

- kvalita a vlastnosti použitých diagnostických metod, 

- receptivní a expresivní jazyková úroveň dítěte, 

- ochota dítěte ke spolupráci s vyšetřujícím, 

- dispozice dítěte a rodinné prostředí (Blau, 1991, s. 63). 

 

     Diagnostické metody pro vyšetření vývoje dětí raného věku jsou většinou behaviorálního 

charakteru. Jsou zaměřeny na spontánní chování dítěte, zahrnují pasivní a aktivní pohybové vzorce, 

reflexivní odpovědi a odpovědi na sluchové a zrakové podněty (Majnemer & Snider, 2005). Většina 

položek pro hodnocení vývojové úrovně vychází ze zkoumání senzomotorického vývoje dítěte. Řeči 

se užívá velmi omezeně s ohledem na skutečnost, že se ji v tomto období děti teprve učí. Položky 

testů, které nejsou zaměřeny na samotnou řeč (oproti verbálním testům), bývají neverbálního 

charakteru (Koch, 1980). Existují i testy, které verbální složku téměř či vůbec nemají obsaženu, 

například nástroj k měření inteligence SON-R. Nejedná se o metodu vývojové diagnostiky, je ovšem 

možno ji k vývojové diagnostice doplnit.  Používá se k vyšetření vývojové úrovně dětí, které mají 

z různých důvodů problémy s řečí, například z důvodu nedoslýchavosti, a u kterých by tento fakt 

nesprávně podhodnotil výkon v dalších položkách sledovaného chování (Heider, Laros & Tellegen, 

2008). 

 

     Psychodiagnostika raného psychického vývoje musí umožnit vyšetření v krátkém čase s ohledem 

na trpělivost, zájem a ochotu ke spolupráci vyšetřovaného dítěte. Doba vyšetření včetně navázání 

kontaktu nesmí u tříletých dětí překročit jednu hodinu, u kojenců je to doba ještě kratší.  Šestiměsíční 

kojenec vydrží v průběhu bdění v optimálním stavu 20 až 40 minut, dvanáctiměsíční 40 až 90 minut, 

ve dvou letech maximálně 2 hodiny (Pešová & Šmalík, 2006). Testy pro vyšetření dětí raného věku je 



48 

 

nutné administrovat individuálně, na rozdíl od metod určených pro starší děti nebo dospělé 

(Anastasi, 1968). 

 

     U dětí kojeneckého a batolecího věku je třeba klást důraz na zajištění optimálního fyzického stavu 

dítěte, protože jakýkoli tělesný diskomfort (hlad, únava, ospalost, rekonvalescence po i zcela 

banálním onemocnění) oslabuje výkonnost dítěte. Důraz je třeba klást i na oblast navázání kontaktu 

s dítětem a zajištění dostatečné motivace pro spolupráci. Je nutno dítěti dát dostatek času, aby si na 

vyšetřujícího zvyklo, aby se zorientovalo a získalo pocit jistoty a mělo tak možnost předvést co 

nejlepší výsledek (Blau, 1991; Dittrichová & Krejčířová, 2006). Je-li kojenec v optimálním fyzickém 

stavu, přijímá většinou vyšetřujícího zcela přirozeně. Vyšetřující by měl být klidný, neměl by 

pospíchat, měl by mít teplé dlaně. Problematické může být navazování kontaktu kolem 1. roku věku 

dítěte, kdy se od 8. měsíce objevuje charakteristický strach z cizích lidí a neznámého (Dufoyer, 1976). 

V tomto případě může být prospěšná přítomnost pečující osoby při vyšetření.  Blau (1991) uvádí, že 

v praxi i přes snahu o zajištění optimálních podmínek vyšetření ze strany examinátora dochází 

k výskytu strachu a nejistoty dítěte v průběhu celého kontaktu, a že tento fakt musí brát examinátor 

v úvahu jak při administraci, tak při hodnocení a interpretaci vyšetření. 

 

     U dětí ve druhém a třetím roce věku se psychologové setkávají s tím, že děti některé položky testu 

odmítají a prosazují vlastní způsob interakce. Odmítání a nespolupracující chování se vyskytuje 

přibližně mezi 12-18% dětí (Goldstein & Beers, 2003). Tento negativismus je zcela odpovídající 

přirozeným vývojovým etapám. V případě odmítavého postoje dítěte může psycholog přistoupit na 

spontánní hru dítěte a postupně, nenásilným způsobem, může zařazovat položky testu (Krejčířová, 

2009). Dítě může odmítat spolupráci s psychologem také na základě dřívější negativní zkušenosti 

s vyšetřeními a procedurami lékařskými či fyzioterapeutickými, které může považovat za podobné 

vyšetření psychologickému. Krejčířová (2009) doporučuje, aby se vyšetřující posadil na druhou stranu 

ohraničeného prostoru mezi ním a dítětem, například za stolek, což zvyšuje u dítěte pocit jistoty, a 

nabídl mu hračku. Pokud ji dítě přijme, je obvykle možno začít s vyšetřením. 

 

     Dalším specifickým rysem u vyšetřování dětí raného věku je skutečnost, že postup vlastního 

vyšetření je pružný. Většina vývojových škál sice doporučuje určité sekvence úkolů, ty je ovšem 

nutno přizpůsobovat zájmům a aktuálnímu stavu dítěte (Dittrichová & Krejčířová, 2006).   Z toho 

vyplývá, že v rámci vyšetření je třeba respektovat přirozený biorytmus dítěte. Vyšetření v jiném než 

plně bdělém stavu by mohlo podcenit kapacity dítěte a výsledky vyšetření zkreslit (Gesell & Ilg, 1943). 
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Aby se předešlo přetížení dítěte, je v  některých případech vhodné provést frakcionované vyšetření 

(Říčan, 2006).  

 

     Další zvláštností vyšetřování dětí raného věku je častá přítomnost pečující osoby při jeho 

provádění. Děti raného věku se často přiklání k mateřské osobě a mohou být úzkostné v kontaktu 

s osobou cizí (Matějček, 2005). Doprovod pečující osoby může příznivě ovlivňovat emoční naladění 

dítěte, které je pak otevřenější ke spolupráci a může vykazovat lepší výsledky.  

     Pečující osoby mívají ovšem někdy tendenci do vyšetřování vstupovat a nějakým způsobem do něj 

zasahovat. Od těchto intervencí je třeba je přiměřeným způsobem odklonit. Jsou však situace, zvlášť 

u úzkostných a nedůvěřivých dětí, kdy může instrukce pečující osobou dítěti pomoci k ochotnému 

splnění úkolu. Zároveň přítomnost pečující osoby přináší často cenné informace, např. jak dítě 

podobné situace řeší bez přítomnosti psychologa, v čem se jeho chování během vyšetření liší od 

běžných projevů apod. (Dittrichová & Krejčířová, 2006).   

 

     Dalším specifickým rysem diagnostiky dítěte raného věku je korekce věku u dítěte, které se 

narodilo předčasně. Korekcí věku rozumíme odečtení doby, o kterou se dítě narodilo předčasně, od 

chronologického věku.  

     Gesell doporučoval plně korigovat chronologický věk vyšetřovaného dítěte do věku dvou až tří let. 

Řada výzkumů vývoje předčasně narozených dětí však ukázala, že Gesellův požadavek plné korekce 

platí plně pro oblast motorického vývoje minimálně do dvou let věku, pro oblast psychického vývoje 

by byla přesnější korekce poloviční nebo tříčtvrtinová.  V Gesellově pojetí lze užít i plné korekce, je 

ovšem důležité, aby si této skutečnosti byl diagnostik vědom a i mírně podprůměrné výsledky dítěte 

při plné korekci hodnotil jako významné (Krejčířová, 2009, s. 56).  

     Ke korekci chronologického věku se u screeningových metod doplňuje záznam Apgar skóru. Apgar 

skóre je celosvětově užívaná metoda rychlého hodnocení klinického stavu novorozence. Slouží ke 

zhodnocení jeho vitality a poporodní adaptace, které se posuzují po jedné, pěti a deseti minutách po 

porodu. Hodnotí se pět kritérií (vzhled a barva kůže, srdeční ozva, dýchání, spontánní aktivita, reakce 

na podráždění), přičemž každému kritériu se přiřazují 0 až 2 body. Maximální možný počet je 10 bodů 

(Apgar, 1953).  Je-li skóre nízké, lze predikovat vyšší výskyt neurologických potíží či zpomalení tempa 

psychomotorického vývoje (srov. Serunian & Broman, 1975; Brazelton & Cramer, 2002). 



50 

 

4.3 Zdroje informací o dítěti 

 

     Před samotným vyšetřením je nutné prostudovat informace o dítěti v dostupných materiálech a 

od dostupných pečujících osob. Psycholog by se měl seznámit se základními informacemi o dítěti, 

s jeho sociální a lékařskou anamnézou. Informace psycholog může čerpat z následujících zdrojů: 

- Lékařská a psychologická dokumentace. Psycholog zjišťuje data o prenatálním, perinatálním i 

postnatálním vývoji, zajímá se o to, jaké nemoci dítě prodělalo a jaká léčba mu byla poskytnuta. 

Důležitou součástí lékařské anamnézy je gestační stáří dítěte při porodu.  

     Arnold Gesell předpokládal, že psychomotorický vývoj dítěte je determinován zvláště zráním. 

V případě předčasného narození dítěte je pak v rámci vývojové diagnostiky nutné provést korekci 

věku a hodnotit ho podle věku postkoncepčního (Krejčířová, 2009).  

     Součástí lékařské a psychologické dokumentace jsou dále informace, které mapují, zda bylo 

těhotenství matky plánované či nikoli, zda byla matka v průběhu gravidity sledována gynekologem, 

jaký byl její somatický i psychický stav a jaký byl průběh porodu. 

- Rozhovor s pečující osobou. Protože u dětí raného věku nelze využít rozhovoru s nimi samotnými, 

získává psycholog mnoho informací od pečujících osob (Blau, 1991). Měl by si uvědomovat, že takto 

získané informace mohou být zkreslené, ať už bezděčně či záměrně (Říčan, 2006). 

- V případě dítěte v ústavní péči: sociální anamnéza od sociálního pracovníka. Součástí sociální 

anamnézy je rodinná anamnéza. V ní by měl psycholog dle Svobody (2009) sledovat zdravotní 

anamnézu obou rodičů, prodělané choroby, pobyty na psychiatrii, kriminalitu a další. V kontextu 

zjišťování informací o nukleární rodině pátrá psycholog po informacích o sourozencích dítěte, jejich 

počtu, pořadí, vzájemných vztazích, podobnostech a rozdílech. 

 

 

4. 4 Možná úskalí a chyby při vývojové diagnostice 

 

     Při hodnocení psychomotorického vývoje dítěte raného věku se může diagnostik dopustit několika 

chyb, které popisuje Kovařík (1979). Ačkoli jsou uvedeny pro screeningové metody, mají obecnou 

platnost. Jedná se o: 

1.  Částečné či úplné opomenutí anamnestických údajů. Pokud vyšetřující nebere v potaz průběh 

těhotenství, porodu, hereditární zátěž, prodělaná onemocnění, deprivační podmínky atd., zvyšuje se 
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riziko, že například opoždění psychomotorického vývoje dítěte, které je determinováno vlivy 

prostředí, bude zaměňováno za opoždění, které je vrozené a trvalé. 

2. Přílišné spoléhání na anamnézu a vyvozování jednoznačných závěrů z ne zcela jednoznačných 

okolností. K takovým chybám dochází např. při posuzování vhodnosti dítěte do osvojení.  

3. Neprovedení korekce kalendářního věku u dítěte, které je předčasně narozené. Pokud vyšetřující 

korekci neprovede, může to vést k chybnému stanovení vývojové úrovně dítěte. 

4. Nesprávně zvolená doba vyšetření, například vyšetření dítěte v den, kdy mělo epileptický záchvat, 

či dítěte, které je ospalé, pod vlivem medikamentů atd. Vývojové vyšetření by také nemělo 

následovat po vyšetření somatickém, zvláště pokud je somatické vyšetření doprovázeno 

nepříjemnými zákroky. 

5. Vyšetření dítěte v nepřítomnosti matky či jiné pečující osoby. Taková okolnost může u dítěte 

vyvolat úzkost, která poté brání navázání kontaktu s vyšetřujícím. 

6. Dlouhé prodlevy a příliš pomalé předkládání testových pomůcek vede k nezaujatosti dítěte, nudě 

a nespolupráci. Naopak rychlé předkládání a odebírání pomůcek, případně netrpělivost 

vyšetřujícího, která neumožní dítěti předvést, co dovede, je také chybou. 

7. K řadě omylů může dojít při interpretaci chování dítěte při vyšetřování. Dítě, které je 

nespolupracující nebo se chová nepřiměřeně, může být snadněji diagnostikováno jako opožděné, 

ačkoli jeho chování může být způsobeno únavou, hladem, ostychem aj. K nesprávným závěrům může 

svádět i vzhled dítěte. Je popsán a znám jev, že hezké, živé a čilé děti bývají snadněji hodnoceny lépe 

než děti méně hezké, pomalejší, ospalé (Kovařík, 1979, s. 26-28). 

 

 

4.5 Vývojové škály 

 

     Tvorba prvních vývojových škál pro děti do tří let vyšla z klinické potřeby ve 20. a 30. letech 20. 

století. V té době byly rozšířeny metody diagnostiky starších dětí a do popředí vstupovala potřeba 

časnější diagnostiky vývojových poruch. Od konce 60. let na významu nabývala diagnostika 

novorozenců. První škály byly výsledkem snahy o rozšíření již existujících metod, především Binet-

Simonova testu. Ve 20.–30. letech vznikly téměř současně dvě základní klasické škály: Gesellovy 

Developmental Scales a Kleinkindertests autorek Bühlerové – Hetzerové. Po velmi krátké době pak 

vznikla první verze škál Bayleyové (Krejčířová, 2009, s. 49), což je doposud jediná publikovaná 

metoda pro celkové hodnocení psychomotorického vývoje dětí v našich podmínkách. Tato škála je 
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v následujícím textu blíže představena. Dále je představena Gesellova metoda, která se v našich 

podmínkách stále využívá, a která byla využita i v rámci výzkumné části této diplomové práce. 

 

4. 5. 1 Škály Bayleyové 

 

     Škály Bayleyové  jsou metodou s nejpropracovanějšími vývojovými testy pro děti ve věku 1 – 42 

měsíců, které se v současné době celosvětově používají pro hodnocení psychomotorického vývoje 

dětí raného věku. Některými odborníky bývají označovány jako „zlatý standard“ diagnostiky raného 

vývoje (Goldstein & Beers, 2003).  Jedná se o účinnou metodu používanou k brzké identifikaci dětí 

s vývojovým opožděním. 

 

4. 5. 1. 1 Vývoj škál od vzniku po současnost 

 

    První verze pod názvem Bayley Scales of Infant Development (BSID) vyšla v roce 1969 na základě 

průřezových studií z let 1933 – 1935. Jednalo se o California First Year Mental Scale. (Lamb & 

Bornstein, 1987). V Čechách byla prvně vydána v podobě druhé revize v roce 1983 jako Stupnice 

dětského vývoje, kterou přeložil Jaroslav Koch.  

     V roce 1993 byla publikována 3. revize (BSID-II), ve které přibyly nové úkoly, a rozšířila se věková 

hranice, pro kterou je škála určena. Z původního rozsahu od 2 měsíců do 2, 6 let se hranice rozšířila 

na věkovou skupinu od 1 měsíce věku až do 42 měsíců (Dittrichová & Krejčířová, 2006). V České 

republice byla tato metoda standardizována na reprezentativním vzorku českých dětí. Standardizace 

v našich podmínkách učinila tuto metodu jedinečnou oproti metodám ostatním. Její předností je 

kvalitní zpracování, jasná definice a skórování položek a psychometrické charakteristiky (Sobotková, 

2007).  

     V současné době je k dispozici třetí verze škál, BSID-III. Od předchozí verze se liší strukturou 

(zahrnuje škály mentální, jazykovou, motorickou, sociálně-emocionální a škálu adaptivního chování) a 

částečně obsahem jednotlivých škál: určité položky byly pozměněny a některé nově přidány. 

Například  původních 178 položek mentální škály bylo zredukováno na položek 72, některé byly 

přesunuty do expresivně komunikačního subtestu v jazykové škále, jiné do subtestu jemné motoriky  

Albers & Grieve, 2007).  BSID-III je možné využít s doplňujícím materiálem ekvivalentně jako BSID-II, 

která aktuálně u nás není dostupná.  
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4. 5. 1. 2 Popis metody BSID-II 

 

     Metoda je rozdělena do tří částí: mentální, motorické škály a doplňkové škály chování.  Mentální 

stupnice obsahuje celkem 178 položek, které se týkají oblasti kognice (percepční bystrost, 

diskriminační schopnosti, paměť, řešení jednoduchých problémů), řeči (vokalizace a počátky řeči) a 

sociálního chování. Tato škála odpovídá zevrubně Gesellovým škálám adaptivity, řeči a sociálního 

chování. Motorická stupnice obsahuje celkem 111 položek. Postihují oblasti jemné a hrubé motoriky 

(úroveň kontroly a koordinace velkých i menších svalových skupin), percepčně-motorické koordinace 

a integrace. V obou škálách jsou položky řazeny vzestupně podle věku, v rámci kterého většina dětí 

daného věku tyto položky plní. Součet splněných položek tvoří hrubé skóre, které se převádí pomocí 

tabulek na vývojový index  mentální – MVI a  vývojový index psychomotorický – PVI. Mentální a 

vývojový index usnadňuje porovnání výkonu a vývojového stavu dítěte s výkonem stejně starých 

vrstevníků (Krejčířová, 2009; Sobotková, 2007; Sobotková, 2005). 

     Stupnice chování obsahuje maximálně 28 položek. Hodnotí kvalitativní aspekty chování 

(pozornost či míra nabuzení u dítěte mladšího šesti měsíců, úroveň zapojování se do úkolů, emoční 

regulace, kvalita provedení pohybu). Tato stupnice je od předchozích dvou odlišná v hodnocení 

položek. Provádí se na pětibodové škále (oproti mentální a motorické škále, kde se hodnotí 

způsobem splnilo/nesplnilo, příp. odmítlo). Výsledky vycházející z této stupnice by měly sloužit jako 

doplňkové informace k výsledkům prvních dvou škál, mentální a motorické (Bayley, 1993; Sobotková, 

2007). 

 

     Nevýhodou škál Bayleyové je její omezená možnost užití u dětí s těžším postižením, vývojovými 

vadami či postiženími typu narušení porozumění řeči, vyjadřování a jazykového vnímání. Hodnocení 

kognitivních schopností pomocí subtestů, které vycházejí z těchto schopností, se jeví jako ne zcela 

vhodné (Visser et al., 2012). U starších dětí, jejichž úroveň zralosti je nízká, není možno určit 

souhrnné indexy, ale pouze tzv. věkové ekvivalenty. Převod věkových ekvivalentů na vývojový 

kvocient není povolen, a proto je obtížné stanovit u daného dítěte stupeň mentální retardace. Při 

užití této metody není možné nalézt hranici mezi středně těžkým, těžkým a hlubokým mentálním 

postižením (Krejčířová, 2009). 

 

     V praxi se tato metoda užívá nejvíce jako součást hodnocení celkového stupně vývoje. Všechny její 

stupnice se vzájemně doplňují a každá z nich má specificky jedinečný přínos pro evaluaci dítěte. 

Bayleyova škála je velmi žádanou metodou v oblasti klinické, ve vědě a výzkumu i v oblasti edukace 

rodičů o rozvoji dítěte (Bayley, 1993). 
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4. 5. 2  Gesellovy vývojové škály 

 

     Gesellův test je u nás zřejmě nejpoužívanější a nejznámější obecnou metodou hodnocení raného 

vývoje, ačkoli na dětské populaci v Čechách nebyla provedena její standardizace (Krejčířová, 2009). 

Vznikl ve 20. letech minulého století v USA, vlastní testový manuál pak vyšel v roce 1947 (Gesell & 

Amatruda, 1947). V současnosti se používá v revizi z roku 1980 (Knobloch, Stevens & Malone, 1980).  

 

     Gesellova škála je určena k vyšetřování dětí ve věku od 4 týdnů do 3 let, u dětí s mentálním 

postižením ji lze použít i v pozdějším věku. V prvním roce života jsou v ní definovány úkoly pro každé 

4 týdny vývoje, v druhém roce jsou odstupy tříměsíční, ve třetím roce jsou úkoly v šestiměsíčním 

odstupu.  (Knobloch, Stevens & Malone, 1980). Škála se využívá nejčastěji pro diagnostiku poruch 

vývoje. Z výsledků však lze zároveň získat informace o temperamentu a sociálních dovednostech 

dítěte, o jeho emoční stabilitě nebo dráždivosti, frustrační toleranci, a částečně i o povaze vztahů 

s pečujícími osobami (Krejčířová, 2009). 

 

4. 5. 2. 1 Vznik Gesellových škál 

 

     Arnold Lucius Gesell vytvořil na Yalské univerzitě laboratoř pro studium vývoje dětí. Pozoroval zde 

a podrobně analyzoval filmové záznamy chování dětí raného věku. Na základě těchto analýz sestavil 

ve 20. letech minulého století vývojové tabulky s definovaným charakteristickým chováním dítěte pro 

každý vývojový stupeň (Gesell, 1928). Současně definoval některé základní principy raného vývoje, 

které se dotýkají fyzického i psychického vývinu, a které jsou s jeho metodou vyšetření úzce spjaty 

(srov. Dalton, 2005; Krejčířová, 2009).  

 

     Gesellovi šlo zpočátku primárně o formulaci vývojových zákonitostí, nikoli o vytvoření metody 

vývojové diagnostiky (Gesell, Thompson & Amatruda, 1938). Definované charakteristiky chování 

dítěte určitého věku uvedl ve vývojových tabulkách. Sestavil úkoly, prostřednictvím kterých se 

charakteristické chování dalo měřit. Tyto úkoly současně diferencovaly jednotlivé stupně úrovně 

vývinu a později z nich vznikla samotná testová metoda, s pomocí které měl diagnostik získat 

informace o neurologickém, emocionálním vývoji a vývoji chování dítěte. Sám Gesell byl profesně 

lékařem a i jeho metoda měla primárně sloužit kolegům z oblasti pediatrie (Dalton, 2005; Knobloch, 

Stevens & Malone, 1980). 
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     V průběhu vytváření vývojových tabulek definoval Gesell tzv. klíčový věk. Klíčový věk je období, 

kdy se vývoj dítěte významněji mění a je nejlépe dostupný pozorování. Gesell definoval osm klíčových 

věků: 4., 16., 28., 40., 52. týden a 18., 24. a 36 měsíc věku dítěte (Knobloch, Stevens & Malone, 

1980). V těchto osmi obdobích se jisté vzorce chování dítěte projevují nejvýrazněji nebo se významně 

mění, stávají se složitějšími kvantitativně nebo kvalitativně.  

 

     Za nejdůležitější podmínku raného vývoje a rozvoj jednotlivých dovedností považoval zrání neboli 

maturaci. Biologické zrání je dle Gesella významnou determinantou vývoje psychiky. Vnější vlivy její 

vývoj pouze podporují (Gesell, 1933). Touto myšlenkou se se Gesell významně liší od myšlenek 

Bayleyové, která se naopak věnovala tématu vlivu sociálního prostředí na vývoj dítěte.   

     Gesell byl přesvědčen, že ani velmi intenzivním nácvikem určité dovednosti před dosažením 

zralosti nemůže být dosaženo jejího efektivního posunu. Aktuální vzorec chování dítěte dle něj je 

kritériem zralosti. Proto jde při vyšetření dítěte raného věku zejména o posuzování míry celkové 

neuromotorické zralosti, přičemž vývojový sled v každé oblasti chování je u všech dětí stejný, ovšem 

tempo vývoje a vývoj v jednotlivých oblastech nemusí být paralelní (Krejčířová, 2009).  

 

4. 5. 2. 2 Popis metody 

 

     Gesellova škála je sestavena tak, že pro každý věkový stupeň je určeno charakteristické chování 

dítěte. Testové položky jsou rozděleny do čtyř, v novější verzi do pěti oblastí (motorická oblast je zde 

rozdělena na hrubou a jemnou motoriku): 

1. hrubá motorika, 

2. jemná motorika, 

3. adaptivní chování, 

4. řeč, 

5. sociální chování. 

 

Hrubá motorika je oblastí tělesné pohyblivosti. V této škále se u kojenců sleduje zejména poloha 

dítěte, ovládání hlavy, vývoj sezení, lezení a počátky chůze. V batolecím věku se sleduje stabilita a 

obratnost chůze, chůze do schodů a ze schodů. Kromě těchto vývojových mezníků se pozornost 

examinátora musí zaměřovat i na další oblasti, které škála netestuje, kterými jsou: kvalita pohybu, 

svalový tonus, jakékoli asymetrie v reakích, třes, přetrvávání primitivních reflexů a další 

neuromotorické abnormity (Krejčířová, 2009, s. 59). 
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V oblasti jemné motoriky se sleduje jemná pohybová koordinace při manipulaci s mnoha různými 

předměty, přičemž se hodnotí dovednost sahání po předmětech, kvalita úchopu, jeho uvolnění i 

manipulace. Jemná motorika koreluje u dětí bez motorického defektu lépe s budoucím kognitivním 

vývojem než hrubá motorika (Krejčířová, 2009, s. 59).  

 

Adaptivní chování je oblastí, která nejlépe koreluje s budoucím mentálním vývojem dětí. Je proto 

rozhodujícím aspektem pro závěrečný „odhad intelektového potenciálu“.  U kojenců postihuje 

zejména vývoj zrakového vnímání, reakce na podněty, schopnost koordinace oko-ruka, vnímání 

předmětných vztahů a počátky řešení jednoduchých problémových situací. U batolat se sleduje jejich 

plnění vizuokonstruktivních úkolů (např. konstruktivní hra s kostkami, zasouvačka apod.), vývoj 

kresby, přiřazování geometrických tvarů, manipulace s drobnými předměty (peletka, knoflík) apod 

(Krejčířová, 2009, s. 58). 

 

Řeč je oblastí, ve které se sledují veškeré viditelné a slyšitelné formy komunikace od pouhého výrazu 

obličeje, přes gesta, mimiku, předřečovou vokalizaci, až po slova a věty. Sleduje se také porozumění 

gestům a řeči druhých lidí. Ve druhém a třetím roce života je možno škálu rozdělit na položky, které 

zachycující receptivní (porozumění) a expresivní (aktivní mluvení) složku řeči. Toto rozdělení je 

užitečné zejména proto, že tyto dvě řečové oblasti mohou být každá na jiné úrovni, typický bývá 

opožděný vývoj expresivní složky řeči například u dětí vyrůstajících v ústavním zařízení. Hodnocení 

úrovně receptivní složky řeči pomáhá při vyloučení poruchy sluchu nebo celkového mentálního 

postižení, někdy může vést k podezření na nějakou lehčí sluchovou vadu (Krejčířová, 2009, s. 59-60).  

 

V oblasti sociálního chování se posuzuje zejména postupné získávání různých sociálních návyků – při 

krmení, hře, oblékání, hygieně. Hodnotí se také celková sociální reaktivita dítěte od počátků prvního 

sociálního úsměvu po složitější dovednosti symbolické hry. Sleduje se také vývoj počátků sebepojetí 

(Krejčířová, 2009, s. 60). Přestože je tato oblast nejvíce determinována sociálním prostředím, autoři 

revize Gesellova testu kladou důraz na vzájemnou souvislost a determinaci sociálního chování a 

neuromotorické zralosti (Knobloch, Stevens & Malone, 1980). 

 

     Všechny tyto položky byly Gesellem vytvořeny tak, aby byly orientovány na vývojové zákonitosti 

(Lamb & Bornstein, 1987).    
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4. 5. 2. 3 Administrace a vyhodnocování testu 

 

     Způsob, jakým examinátor při vyšetření postupuje, je pružný; není požadováno, aby postupoval po 

jasně stanovených krocích. Pro postup vlastního vyšetření dítěte i následnou interpretaci výsledků je 

třeba znát charakteristiku jednotlivých věků.  

     Pro jednotlivá vývojová období, která korespondují s klíčovým věkem (jedná se o tzv. zóny 

zralosti), je stanoveno doporučené pořadí úkolů, které má být dodržováno co nejpřesněji. Examinátor 

však toto pořadí nemusí dodržet, pokud by to znamenalo narušení vlastního vyšetření vzhledem 

k pozornosti a motivaci dítěte. Pro udržení zájmu dítěte je nezbytný rychlý a plynulý přechod od 

jedné položky testu ke druhé. Vyšetření se začíná zpravidla na věkové úrovni, která odpovídá 

chronologickému věku dítěte, popřípadě na té úrovni, kterou u dítěte předpokládáme na základě 

výpovědí pečujících osob. Examinátor by dítě měl začít vyšetřovat v poloze, která koresponduje se 

zónou zralosti. Tou je u klíčového věku 4 a 16 týdnů zóna lehu na zádech, u věků 28 a 40 týdnů zóna 

sedu, u 12. - 18. měsíce se začíná jednat o lokomoční zónu (Krejčířová, 2009).    

     Většina položek Gesellova testu je pozorovacího charakteru, data z vyšetření se získávají přímým 

pozorováním dítěte a jeho reakcí na standardizované podněty (Anastasi, 1982). V jednotlivých 

oblastech psychomotorického vývoje se stanovuje vývojová úroveň dítěte podle toho, jak splnilo či 

nesplnilo jednotlivé položky testu. 

Jednotlivé položky testu se hodnotí a označují v záznamovém archu následovně: 

- splněné:    + 

- splněné s dopomocí  +- 

- splněné na vyšší úrovni ++ 

- nesplněné   - 

Položky, které dítě odmítá, se označují písmenem R. Ty, které jsou z nějakého důvodu vynechány, se 

označují písmenem V. Patologická forma určitého chování se označuje písmenem P. V případech, kdy 

má dítě nějakou formu smyslového či tělesného postižení, které brání splnění určité položky, se 

využívá písmeno D.  

     Ve sledovaných oblastech se dítěti předkládají položky z nejbližších vývojových úrovní, dokud není 

určen bazální věk.  To je věk, ve kterém dítě zvládne všechny položky. Dále se určuje tzv. strop, což je 

úroveň, nad kterou dítě nesplní položku žádnou (Krejčířová, 2009). 

 

     Dítěti se v jednotlivých oblastech testu kvantitativně přiřazuje taková vývojová úroveň, v rámci 

které splní alespoň polovinu předepsaných položek. Hodnocení ovšem může být nejednoznačné, 
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proto se stanovuje tzv. přechodové období, ve kterém se dítě nachází, a v rámci kterého examinátor 

označí věk, k němuž se dítě blíží. Na konci kvantitativního hodnocení se stanovuje vývojový kvocient 

(VQ), který je odhadem celkového intelektového potenciálu (Krejčířová, 2009).  Gesell a jeho 

následovníci hodnocení čistě kvantitativního charakteru však odmítali a důraz kladli na kvalitativní 

hodnocení jednotlivých položek testu. 

 

4. 5. 2. 4  Gesellovy škály v podmínkách České republiky 

 

     V našich zemích Gesellova škála nikdy oficiálně vydána nebyla, přesto je u nás hojně využívána. 

Dostupná je zkrácená a zjednodušená forma Gesellova testu, kterou je Vývojový screening 

 H. Knoblochové, B. Pasmanicka a E. Sherarda, přeložený a upravený v 80. letech J. Kovaříkem. 

     Komplexní Gesellova škála existuje ve více individuálních překladech, u kterých není patrno, z čeho 

vycházejí, zda z originálního vydání či z revize Knoblochové. V této diplomové práci bylo užito české 

znění, které je dostupné v Kabinetu psychodiagnostických pomůcek Katedry psychologie FF UK. 

     Z psychometrického hlediska je třeba kriticky zmínit, že pro Gesellův test nebyla na české populaci 

provedena standardizace. Používají se americké normy ze standardizační studie, která byla 

publikována v 80. letech minulého století. Dittrichová a Krejčířová (2006) uvádějí, že určité položky 

jsou výrazně kulturně zatíženy, avšak že většina je přiléhavá na naši populaci (Dittrichová & 

Krejčířová, 2006). I přes tvrzení těchto autorek je nutno podotknout, že od dob, kdy byl test 

standardizován, uběhlo mnoho let, a proto jsou normy Gesellova testu podrobovány diskusi pro 

jejich přílišnou mělkost. Je možno předpokládat, že používání tohoto testu bude postupně stále více 

nahrazováno aktuálnější a standardizovanou metodou Bayleyovy škály BSID-III. 
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5. EMPIRICKÁ ČÁST  
 

5. 1 Předmět výzkumu 

 

     Výzkum byl zaměřen na psychomotorický vývoj dětí v kojeneckém ústavu, které mají v anamnéze 

abúzus pervitinu v průběhu těhotenství matky19, a  psychomotorický vývoj dětí z téhož ústavu, které 

prenatálně touto nelegálními návykovými látkami zatíženy nebyly20. Jednalo se o děti ve 40. týdnu 

věku. 

     Důvodem k realizaci výzkumu byla poptávka ze strany kojeneckého ústavu, v němž neustále 

přibývá počet dětí, které byly prenatálně zatíženy pervitinem. Osvojitelé či pěstouni mnohdy vyjadřují 

obavy z přijetí takových dětí. V dostupných odborných zdrojích jsem nenašla žádné záznamy o 

provedeném výzkumu, který by mapoval psychomotorický vývoj této specifické skupiny. Dokonce 

jsem nenašla ani žádný aktuální výzkum o psychomotorickém vývoji dětí raného věku v ústavních 

zařízeních.21 Z tohoto důvodu vyvstal ještě vedlejší cíl práce, a to deskripce psychomotorického 

vývoje celého zkoumaného vzorku. 

 

 

5. 2 Cíl výzkumu a výzkumná strategie 

 

Cílem výzkumu bylo: 

 

1. Porovnat celkový vývojový kvocient dětí, prenatálně zatížených pervitinem, a dětí drogou 

nezatížených. 

2. Porovnat jednotlivé oblasti psychomotorického vývoje těchto dvou skupin dětí. 

3. Zmapovat jednotlivé oblasti psychomotorického vývoje všech dětí ze zkoumaného vzorku a jejich 

celkový vývojový kvocient. 

Výzkumný záměr si vyžádal kvantitativní výzkumnou strategii. 

                                                           
19

 Dále jen „děti prenatálně zatížené pervitinem“. 
20

 Dále jen „děti nezatížené drogou“. 
21

 Aktuálně jsou dostupné některé zdroje o vývoji starších dětí v dětských domovech (Ptáček, 2014; Ptáček, Kuželová & 

Čeledová, 2011).  
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5. 3 Výzkumné hypotézy 

 

Výzkumné hypotézy jsem operacionalizovala následovně: 

 

H10: Celkový vývojový kvocient ve 40. týdnu věku dětí prenatálně zatížených pervitinem se staticky 

signifikantně neliší od celkového vývojového kvocientu dětí drogou nezatížených. 

H1A: Mezi celkovým vývojovým kvocientem ve 40. týdnu věku dětí prenatálně zatížených pervitinem 

a celkovým vývojovým kvocientem dětí drogou nezatížených je statisticky signifikantní rozdíl. 

H20: Vývojový kvocient oblasti adaptivního chování ve 40. týdnu věku dětí prenatálně zatížených 

pervitinem se statisticky signifikantně neliší od vývojového kvocientu této oblasti u dětí drogou 

nezatížených. 

H2A: Mezi vývojovým kvocientem oblasti adaptivního chování ve 40. týdnu věku dětí prenatálně 

zatížených pervitinem a vývojovým kvocientem této oblasti u dětí drogou nezatížených je statisticky 

signifikantní rozdíl. 

H30: Vývojový kvocient oblasti hrubé motoriky ve 40. týdnu věku dětí prenatálně zatížených 

pervitinem se statisticky signifikantně neliší od vývojového kvocientu této oblasti u dětí drogou 

nezatížených. 

H3A: Mezi vývojovým kvocientem oblasti hrubé motoriky ve 40. týdnu věku dětí prenatálně 

zatížených pervitinem a vývojovým kvocientem této oblasti u dětí drogou nezatížených je statisticky 

signifikantní rozdíl. 

H40: Vývojový kvocient oblasti jemné motoriky ve 40. týdnu věku dětí prenatálně zatížených 

pervitinem se statisticky signifikantně neliší od vývojového kvocientu této oblasti u dětí drogou 

nezatížených. 

H4A: Mezi vývojovým kvocientem oblasti jemné motoriky ve 40. týdnu věku dětí prenatálně 

zatížených pervitinem a vývojovým kvocientem této oblasti u dětí drogou nezatížených je statisticky 

signifikantní rozdíl. 

H50: Vývojový kvocient oblasti řeči ve 40. týdnu věku dětí prenatálně zatížených pervitinem se 

statisticky signifikantně neliší od vývojového kvocientu této oblasti u dětí drogou nezatížených. 

H5A: Mezi vývojovým kvocientem oblasti řeči ve 40. týdnu věku dětí prenatálně zatížených 

pervitinem a vývojovým kvocientem této oblasti u dětí drogou nezatížených je statisticky signifikantní 

rozdíl. 
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H60: Vývojový kvocient oblasti sociálního chování ve 40. týdnu věku dětí prenatálně zatížených 

pervitinem se statisticky signifikantně neliší od vývojového kvocientu této oblasti u dětí drogou 

nezatížených. 

H6A: Mezi vývojovým kvocientem oblasti sociálního chování ve 40. týdnu věku dětí prenatálně 

zatížených pervitinem a vývojovým kvocientem této oblasti u dětí drogou nezatížených je statisticky 

signifikantní rozdíl. 

 

 

5. 4 Vymezení zkoumaných proměnných 

 

     Termíny psychomotorický vývoj, vývojový kvocient, adaptivní chování, hrubá motorika, jemná 

motorika, řeč a sociální chování jsou popsány v příslušných kapitolách teoretické části této práce. 

První dva stručně vymezím i zde, jelikož jsou v textu sice zmíněny, nicméně nejsou jasně definovány. 

Pro definici ostatních termínů odkazuji na kapitolu „4. Vývojová diagnostika“, konkrétně na 

subkapitolu „4. 5. 2 Gesellovy vývojové škály“. 

 

     Psychomotorický vývoj je definován jako vývoj po stránce pohybové a psychické. Prenatálně a v 

prvním roce života se projevuje především pohybem. Převládá stránka motorická, která ovšem odráží 

i stránku psychickou. Rozvoj psychiky i motoriky v tomto období probíhá ruku v ruce a není možné je 

od sebe jednoznačně oddělovat (Pospíšilová 2007, s. 22). 

 

     Vývojový kvocient je výsledkem hodnocení vývojových škál, které posuzují psychomotorický vývoj 

dítěte. Vývojový kvocient (nebo také vývojový věk) má stejné psychometrické vlastnosti jako IQ, tedy 

průměr je 100 a jedna standardní odchylka je 15 bodů (Sobotková & Dittrichová, 2013). Celkový 

vývojový kvocient je stanoven vzorcem, ve kterém se škálou dosažený vývojový věk vydělí 

chronologickým věkem a je vynásoben stem. Jedná se o číselné vyjádření celkové úrovně zralosti 

(Koluchová & Morávek, 1991, s. 29). 
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5. 5 Výzkumný vzorek 

  

     Ve výzkumném vzorku bylo 79 dětí ve 40. týdnu věku, umístěných v Kojeneckém ústavu v Mostě 

od svého narození.  

Pohlaví Četnost Relativní četnost (%) 

chlapec 40 50,6% 

Dívka 39 49,4% 

Celkem 79 100,0% 

Tabulka 2. Výzkumný soubor – četnosti. 

 

     První možnost pro zachycení vývojového opoždění uvádějí autoři manuálu Gesellovy škály 28. 

týden věku. Pro vědecké záměry však uvádějí tuto možnost až ve 40. týdnu věku (Knobloch, Stevens 

& Malone, 1980), proto byly v rámci výzkumu vyšetřovány děti tohoto stáří.  

 

     Soubor byl zcela homogenní z hlediska věku, z hlediska pohlaví taktéž téměř plně vyvážený – čítal 

40 kojenců mužského pohlaví a 39 ženského pohlaví (Tab. 2). 

 

     Důležitou podmínkou zařazení do výzkumného vzorku bylo, aby byla známa rodinná anamnestická 

data; významný byl údaj o tom, zda matka dítěte v průběhu těhotenství užívala pervitin či jakoukoli 

jinou nelegální návykovou látku. Ve výzkumném vzorku byly děti, které měly v anamnéze uveden 

abúzus pervitinu matkou v době těhotenství (n=47), a ty, u nichž v těhotenství žádná nelegální droga 

nebyla v anamnéze uvedena (n=32).  

 

Pervitin Četnost Relativní četnost (%) 

Ano 47 59,5% 

Ne 32 40,5% 

Celkem 79 100,0% 

Tabulka 3. Výzkumný soubor – četnosti dětí prenatálně zatížených pervitinem a dětí bez zatížení 

drogou. 

 

     Z výzkumného vzorku byly vyloučeny byly 4 děti, které měly v anamnéze uvedenu matčinu 

závislost na alkoholu v průběhu těhotenství a 2 děti, které měly v anamnéze uveden abúzus heroinu. 

Jiná vylučovací kritéria jsem nepoužila.  



63 

 

     Do vzorku byly kromě 6 vyřazených zahrnuty všechny děti, staré 40 týdnů věku, které jsem 

v průběhu období dubna 2015 až března 2017 vyšetřila. Vyšetřeny byly děti různého etnika, převážně 

etnika majoritní společnosti a romského etnika, které se do ústavu dostaly téměř ve všech případech 

ze sociálních důvodů. Děti z výzkumného vzorku, které byly nedonošené, se narodily po 32. týdnu 

gestace. Při jejich vyšetření byl tento fakt zohledněn korekcí věku. 

 

 

5. 6 Metoda sběru dat 

 

Ve výzkumu byla použita Gesellova vývojová škála (viz kapitola 4.). 

 

 

5. 7 Průběh výzkumu 

 

     Sběr dat probíhal od 1. dubna 2015 do 1. března 2017 na půdě Kojeneckého ústavu v Mostě, kde 

jsem na částečný úvazek zaměstnána. Všechna vyšetření byla realizována mnou. Výhodou byl fakt, že 

mne děti znaly, a tak do výsledků nezasahovaly nežádoucí proměnné strachu či ostychu. To, že mne 

zdravotní sestry znají, vnímám jako další výhodu, vyšetření probíhala ve standardní době a 

způsobem, na který jsou zvyklé. Sběr dat tedy nenarušil běžný chod oddělení ani režim dětí. Některá 

vyšetření byla prováděna v rámci mé obvyklé pracovní činnosti, kdy byly děti vyšetřovány pro účely 

zprostředkování náhradní rodinné péče.  

     Pro účely statistické analýzy dat jsem ze záznamových archů přepsala data jednotlivých položek do 

elektronické podoby. 
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5. 8 Výsledky 

 

     Celkový přehled o psychomotorickém vývoji dětí ze zkoumaného vzorku v Kojeneckém ústavu 

v Mostě nabízí následující tabulka: 

 

Kvocienty Počet Průměr Medián Směrodatná odchylka Min Max 

Celkový vývojový kvocient 79 90,25 91,0 10,84 64 133 

Adaptivní chování 79 91,81 92,0 11,99 70 146 

Hrubá motorika 79 89,90 90,0 16,85 49 146 

Jemná motorika 79 89,91 91,0 14,15 45 146 

Řeč 79 87,68 86,0 12,23 89 111 

Sociální chování 79 91,99 91,0 13,92 57 146 

Tabulka 4. Psychomotorický vývoj dětí v kojeneckém ústavu – celkový vývojový kvocient a jednotlivé 

oblasti psychomotorického vývoje celého vzorku. 

 

     Tato tabulka podává statisticky deskriptivní přehled o dětech, které byly ve zkoumaném vzorku. 

Vzhledem k tomu, že se jednalo o téměř všechny děti, které byly v daném období vyšetřeny, lze 

usuzovat, že se jedná o reprezentativní vzorek příslušné skupiny dětí v kojeneckém ústavu. Aniž bych 

data jakkoli interpretovala, je patrné, že průměry vývojových kvocientů jednotlivých oblastí jsou 

poměrně vyrovnány. Oproti výzkumům, které byly realizovány ve 20. století, a na které odkazuji ve  

2. kapitole, si je možno všimnout, že oblasti sociálního chování a řeči jsou na lepší úrovni, než ukázaly 

výsledky studií dřívějších. Tento pozitivní trend, který se ukázal v rámci mého výzkumu, je dalším 

argumentem pro kritičtější nahlížení na výsledky výzkumů a studií, které jsou často citovány i 

v současných článcích, v kontextu soudobých podmínek v ústavních zařízeních pro děti raného věku.  

 

     Výše zmíněný přehled vznikl jako výsledek vedlejšího cíle výzkumné části této diplomové práce. 

Hlavní cíle si vyžádaly statistickou analýzu dat, pro kterou byly použity tyto softwary: MS Excel, 

Statgraphics Plus. Pro ověření všech hypotéz byl použit oboustranný t-test na stanovené hladině 

významnosti α=0,05.  
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5. 8. 1 Zpracování hypotéz 

 

 

H10: Celkový vývojový kvocient ve 40. týdnu věku dětí prenatálně zatížených pervitinem se staticky 

signifikantně neliší od celkového vývojového kvocientu dětí drogou nezatížených. 

 

Následující tabulka ukazuje popisnou statistiku celkového vývojového kvocientu: 

Drogy Počet Průměr Medián Směrodatná odchylka Min Max 

Ano 47 89,32 90,0 8,80 64,0 109,0 

Ne 32 91,63 92,0 13,32 67,0 133,0 

Tabulka 5. Celkový vývojový kvocient – popisná statistika. 

 

 

Výsledky testování hypotézy H10 zobrazuje následující tabulka: 

Oblast Výsledek testu p-value Závěr 

Celkový vývojový kvocient -0,86 0,3939 nezamítám H0 

Tabulka 6. Výsledky testování hypotézy H10. 

 

Výsledek: t = 0, 86; p < 0,05. 

 

Závěr: Na stanovené hladině významnosti α= 0, 05 nezamítám nulovou hypotézu H10 o tom, že 

celkový vývojový kvocient ve 40. týdnu věku dětí prenatálně zatížených pervitinem se statisticky 

signifikantně neliší od celkového vývojového kvocientu dětí drogou nezatížených. Jinak řečeno, není 

statisticky významný rozdíl v celkovém vývojovém kvocientu ve 40. týdnu věku mezi dětmi, které byly 

prenatálně zatíženy pervitinem a těmi, které drogou zatíženy nebyly. 
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H20: Vývojový kvocient oblasti adaptivního chování ve 40. týdnu věku dětí prenatálně zatížených 

pervitinem se statisticky signifikantně neliší od vývojového kvocientu této oblasti u dětí drogou 

nezatížených. 

 

 

Následující tabulka ukazuje popisnou statistiku oblasti adaptivního chování. 

Drogy Počet Průměr Medián Směrodatná odchylka Min Max 

Ano 47 90,04 91,0 10,48 70,0 110,0 

Ne 32 94,41 95,5 13,69 70,0 146,0 

Tabulka 7. Oblast adaptivního chování – popisná statistika. 

 

 

Výsledky testování hypotézy H20 zobrazuje tabulka následující: 

Oblast Výsledek testu p-value Závěr 

Adaptivní chování -1,52 0,1331 nezamítám H0 

Tabulka 8. Výsledky testování hypotézy H20. 

 

Výsledek: t = 1,52; p < 0,05. 

 

Závěr: Na stanovené hladině významnosti α= 0, 05 nezamítám nulovou hypotézu H20 o tom, že 

vývojový kvocient oblasti adaptivního chování ve 40. týdnu věku dětí prenatálně zatížených 

pervitinem se statisticky signifikantně neliší od vývojového kvocientu oblasti adaptivního chování u 

dětí drogou nezatížených. Jinak řečeno, není statisticky významný rozdíl ve vývojovém kvocientu 

adaptivního chování ve 40. týdnu věku mezi dětmi, které byly prenatálně zatíženy pervitinem a těmi, 

které drogou zatíženy nebyly. 
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H30: Vývojový kvocient oblasti hrubé motoriky ve 40. týdnu věku dětí prenatálně zatížených 

pervitinem se statisticky signifikantně neliší od vývojového kvocientu této oblasti u dětí drogou 

nezatížených. 

 

 

Následující tabulka ukazuje popisnou statistiku oblasti hrubé motoriky. 

Drogy Počet Průměr Medián Směrodatná odchylka Min Max 

Ano 47 88,68 90,0 15,09 50,0 120,0 

Ne 32 91,69 93,0 19,24 49,0 146,0 

Tabulka 9. Oblast hrubé motoriky – popisná statistika. 

 

 

Výsledky testování hypotézy H30  zobrazuje tabulka následující: 

Oblast Výsledek testu p-value Závěr 

Hrubá motorika -0,74 0,4612 nezamítám H0 

Tabulka 10. Výsledky testování hypotézy H30. 

 

Výsledek: t = 0,74; p < 0,05. 

 

Závěr: Na stanovené hladině významnosti α= 0, 05 nezamítám nulovou hypotézu H30 o tom, že 

vývojový kvocient oblasti hrubé motoriky ve 40. týdnu věku dětí prenatálně zatížených pervitinem se 

statisticky signifikantně neliší od vývojového kvocientu oblasti hrubé motoriky u dětí drogou 

nezatížených. Jinak řečeno, není statisticky významný rozdíl ve vývojovém kvocientu hrubé motoriky 

ve 40. týdnu věku mezi dětmi, které byly prenatálně zatíženy pervitinem a těmi, které drogou 

zatíženy nebyly. 
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H40: Vývojový kvocient oblasti jemné motoriky ve 40. týdnu věku dětí prenatálně zatížených 

pervitinem se statisticky signifikantně neliší od vývojového kvocientu této oblasti u dětí drogou 

nezatížených. 

 

 

Následující tabulka ukazuje popisnou statistiku oblasti jemné motoriky. 

Drogy Počet Průměr Medián Směrodatná odchylka Min Max 

Ano 47 88,57 90,0 10,54 60,0 106,0 

Ne 32 91,88 95,5 18,22 45,0 146,0 

Tabulka 11. Oblast jemné motoriky – popisná statistika. 

 

 

Výsledky testování hypotézy H40 zobrazuje tabulka následující: 

Oblast Výsledek testu p-value Závěr 

Jemná motorika -0,92 0,3600 nezamítám H0 

Tabulka 12. Výsledky testování hypotézy H40. 

 

Výsledek: t = 0,92; p < 0,05. 

 

Závěr: Na stanovené hladině významnosti α= 0, 05 nezamítám nulovou hypotézu H40 o tom, že 

vývojový kvocient oblasti jemné motoriky ve 40. týdnu věku dětí prenatálně zatížených pervitinem se 

statisticky signifikantně neliší od vývojového kvocientu oblasti jemné motoriky u dětí drogou 

nezatížených. Jinak řečeno, není statisticky významný rozdíl ve vývojovém kvocientu jemné motoriky 

ve 40. týdnu věku mezi dětmi, které byly prenatálně zatíženy pervitinem a těmi, které drogou 

zatíženy nebyly. 
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H50: Vývojový kvocient oblasti řeči ve 40. týdnu věku dětí prenatálně zatížených pervitinem se 

statisticky signifikantně neliší od vývojového kvocientu této oblasti u dětí drogou nezatížených. 

 

 

Následující tabulka ukazuje popisnou statistiku oblasti řeči. 

Drogy Počet Průměr Medián Směrodatná odchylka Min Max 

Ano 47 88,32 88,0 9,59 66,0 110,0 

Ne 32 86,75 81,5 15,45 59,0 111,0 

Tabulka 13. Oblast řeči – popisná statistika. 

 

 

Výsledky testování hypotézy H50 zobrazuje tabulka následující: 

Oblasti Výsledek testu p-value Závěr 

Řeč 0,51 0,6114 nezamítám H0 

Tabulka 14. Výsledky testování hypotézy H50. 

 

Výsledek: t = 0,51; p < 0,05. 

 

Závěr: Na stanovené hladině významnosti α= 0, 05 nezamítám nulovou hypotézu H50 o tom, že 

vývojový kvocient oblasti řeči ve 40. týdnu věku dětí prenatálně zatížených pervitinem se statisticky 

signifikantně neliší od vývojového kvocientu oblasti řeči u dětí drogou nezatížených. Jinak řečeno, 

není statisticky významný rozdíl ve vývojovém kvocientu řeči ve 40. týdnu věku mezi dětmi, které 

byly prenatálně zatíženy pervitinem a těmi, které drogou zatíženy nebyly. 
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H60: Vývojový kvocient oblasti sociálního chování ve 40. týdnu věku dětí prenatálně zatížených 

pervitinem se statisticky signifikantně neliší od vývojového kvocientu této oblasti u dětí drogou 

nezatížených. 

 

Následující tabulka ukazuje popisnou statistiku oblasti sociálního chování. 

Drogy Počet Průměr Medián Směrodatná odchylka Min Max 

Ano 47 90,85 90,0 12,43 57,0 120,0 

Ne 32 93,66 91,5 15,91 64,0 146,0 

Tabulka 15. Oblast sociálního chování – popisná statistika. 

 

Výsledky testování hypotézy H60 zobrazuje tabulka následující: 

Oblast Výsledek testu p-value Závěr 

Sociální chování -0,84 0,4055 nezamítám H0 

Tabulka 16. Výsledky testování hypotézy H60. 

 

Výsledek: t = 0,84; p < 0,05. 

 

Závěr: Na stanovené hladině významnosti α= 0, 05 nezamítám nulovou hypotézu H60 o tom, že 

vývojový kvocient oblasti sociálního chování ve 40. týdnu věku dětí prenatálně zatížených pervitinem 

se statisticky signifikantně neliší od vývojového kvocientu oblasti sociálního chování u dětí drogou 

nezatížených. Jinak řečeno, není statisticky významný rozdíl ve vývojovém kvocientu sociálního 

chování ve 40. týdnu věku mezi dětmi, které byly prenatálně zatíženy pervitinem a těmi, které 

drogou zatíženy nebyly.
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5. 8. 2 Shrnutí statistického zpracování hypotéz 

 

Celkové shrnutí výsledků analýzy dat nabízí následující tabulka: 

Oblasti Výsledek testu p-value Závěr 
Celkový vývojový 
kvocient -0,86 0,3939 nezamítám H0 

Adaptivní chování -1,52 0,1331 nezamítám H0 

Hrubá motorika -0,74 0,4612 nezamítám H0 

Jemná motorika -0,92 0,3600 nezamítám H0 

Řeč 0,51 0,6114 nezamítám H0 

Sociální chování -0,84 0,4055 nezamítám H0 

    Tabulka 17. Výsledky statistické analýzy dat – shrnutí. 

Z uvedených analýz porovnání jednotlivých oblastí psychomotorického vývoje i celkového vývojového 

kvocientu u zkoumaných dvou skupin dětí vyplynulo, že nezamítáme žádnou nulovou hypotézu, tedy 

že se od sebe neliší děti, které byly prenatálně zatíženy pervitinem, a děti, které prenatálně touto 

návykovou látkou zatíženy nebyly. Žádná z hypotéz nebyla zamítnuta na stanovené hladině 

významnosti α= 0,05. Hypotézy by nebyly zamítnuty ani na hladině významnosti α= 0,01. 
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6. Diskuse 

 

     Předložená diplomová práce si kladla za cíl nastínit téma vývoje dětí raného věku v ústavní péči se 

zaměřením na psychomotoriku dětí, které v prenatálním období byly vystaveny abúzu pervitinu, a 

těch, které nebyly vystaveny abúzu žádné nelegální návykové látky. Nedílnou součástí diplomové 

práce je diskuze, ve které se jako autorka chci zastavit a zhodnotit literárně-přehledovou a 

empirickou část, včetně jejich nedostatků a limitů. Mým cílem je zamyslet se nad konkrétními 

výsledky výzkumu a také nad možnými proměnnými, které mohly výsledky ovlivnit. Dalším cílem je 

podrobnější zhodnocení výzkumného procesu a vznesení podnětů k dalším možným výzkumům. 

Součástí diskuze bývá také srovnání výsledků s výsledky jiných studií, které se věnovaly podobnému 

tématu. Přestože jsem nenašla výzkum podobného zaměření, nabídnu zamyšlení nad výzkumy, které 

se tematicky částečně dotýkají předmětu této diplomové práce. 

 

 

6.1 Literárně-přehledová část 
 

     V diplomové práci je čerpáno ze zahraničních i tuzemských odborných pramenů. Některé jsou 

staršího data. Jedná se o originální prameny, ze kterých vycházeli další výzkumníci po řadu 

následujících let. Ve druhé kapitole to jsou publikace, v nichž byly zveřejněny výsledky výzkumů, o 

které se opírají někteří odborníci dodnes, ačkoli byly tyto výzkumy prováděny v podmínkách, které se 

s těmi současnými nedají srovnávat. Na mysli mám například články o vývoji dětí v ústavní péči, které 

nereflektují skutečnost, že děti v ústavech před více než 50 lety byly vystaveny silné senzorické a 

motorické deprivaci, což je v dnešních ústavních zařízeních dávno překonaný jev.  

     V literárně-přehledové části také odkazuji na aktuální zahraniční studie o vývoji ústavních dětí, 

 u kterých je zcela na místě otázka, do jaké míry jsou jejich výsledky přenositelné na naše podmínky. 

Ústavní podmínky pro děti raného věku jsou v napříč různými zeměmi různorodé. Proto nabádám 

čtenáře k tomu, aby výsledky těchto studií vnímali jako ilustrativní přehled možných determinant 

vývoje dětí s ranou dětskou zkušeností v ústavní výchově, který je možno přenést do úvah o 

dopadech ústavní výchovy na vývoj dětí v našich podmínkách pouze s kritickým náhledem a 

obezřetností. 

     V textu není kapitola o psychické deprivaci dětí v ústavní péči. Toto téma si jistě v kontextu vývoje 

ústavních dětí zaslouží velkou pozornost. V textu je na psychickou deprivaci odkazováno. Důvod, proč 

v textu samostatná kapitola o psychické deprivaci chybí, je to, že jeho cílem nebyl přímo popis 
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psychické deprivace ani vývojové opožďování ústavních dětí. Koneckonců, jednou ze silných stránek 

naší odborné literatury je podrobné zpracování tohoto tématu, které je tak odborné veřejnosti dobře 

známé. Záměrem literárně-přehledové části bylo spíše představení oblastí, ve kterých se ústavní děti 

mohou jevit jako lišící se od dětí vyrůstajících v rodinách. Přesto je však nutno mít na paměti, že 

psychická deprivace či subdeprivace může být významnou determinantou vývoje dětí s ranou 

dětskou zkušeností z ústavní péče, která může být důležitá i z hlediska diferenciálně diagnostického. 

 

 

6.2 Empirická část 

 

     Součástí diskuze o empirické části bývá kritické zamyšlení se nad metodologií provedeného 

výzkumu. Jsem si vědoma toho, že způsob realizace výzkumu má určitá omezení a limity, které mohly 

ovlivnit výsledky mého zkoumání. 

 

     Ve výzkumném vzorku bylo 79 dětí, z toho 47 zatížených pervitinem a 32 drogou nezatížených. 

Důležitou podmínkou zařazení do vzorku byla rodinná anamnéza, přesněji údaj o tom, zda matka 

dítěte v průběhu těhotenství užívala pervitin či jakoukoli jinou nelegální návykovou látku. Je možno 

namítnout otázku, nakolik jistý je fakt, že děti, které byly zařazeny do kategorie „děti bez zatížení 

drogou“, skutečně žádné nelegální návykové látce prenatálně vystaveny nebyly? Existuje určitá 

pravděpodobnost, že tomu tak bylo, ačkoli testy smolky či moči drogy neprokázaly. Děti mohly být 

droze prenatálně vystaveny dříve a matka mohla užití nelegální návykové látky v průběhu těhotenství 

zatajit. Zároveň je možné, že děti prenatálně zatížené pervitinem mohly být vystaveny i jiné nelegální 

návykové látce, kterou matka v anamnéze neuvedla. 

     Celkový počet dětí, zahrnutých do výzkumného vzorku, byl dán podmínkami, které byly pro 

výzkum stanoveny: dítě ne/bylo prenatálně vystaveno abúzu pervitinu matkou, dítě je v ústavním 

zařízení od svého narození, dítě je vyšetřeno mou osobou. Tyto podmínky byly stanoveny pro snahu 

o zajištění co nejvyšší možné reliability výzkumu.  

 

     Do výzkumu byly zahrnuty a v rámci realizace vyšetřeny děti ve 40. týdnu věku, což je období, 

které je dle autorů manuálu Gesellovy škály možno zahrnout do vědeckých výzkumů, které sledují 

vývojové opoždění dítěte (Knobloch, Stevens & Malone, 1980). Podobně specifikovaný výzkum, 

zaměřený na prenatální zatížení dítěte nelegální návykovou látkou v kontextu psychomotorického 

dítěte raného věku, jsem nenašla. Dostupné a dobře dohledatelné jsou výzkumy, obecně zaměřené 



74 

 

na psychomotorický vývoj dětí v ústavních zařízeních. K dispozici jsou však výzkumy pouze staršího 

data, novější výzkumy se zabývaly dětmi starších věkových kategorií. Proto jsou možnosti srovnání 

výsledků mého výzkumu s ostatními značně omezeny.  

     Výsledky výzkumů staršího data, které by bylo možno částečně srovnávat s výsledky mými, jsou 

především výzkumy Damborské (1963), Kocha (1961 podle Langmeier & Matějček, 2011), Novákové 

(1957 podle Langmeier & Matějček, 2011) a Langmeiera s Matějčkem (2011). Z mých výsledků 

vyplývá, že celkový vývojový kvocient psychomotorického vývoje, stejně jako adaptivní a sociální 

chování ústavních dětí nevykazuje opoždění oproti normě. Oblasti hrubé motoriky a jemné motoriky 

jsou v zanedbatelně lehkém pásmu těsně pod hranicí průměru a ani oblast řeči nevykazuje významné 

opoždění. Z toho vyplývá, že mé výsledky se neshodují s těmi, které byly provedeny v minulosti, a na 

které je často odkazováno i v současných popisech o psychomotorickém vývoji dětí v ústavní péči. 

      

     Výzkum byl realizován na půdě Kojeneckého ústavu v Mostě, který je oproti celorepublikovému 

průměru odlišný v důvodech přijetí dítěte do své péče. Především jsou to převažující sociální důvody 

přijetí dítěte. Podíváme-li se na výsledky celkového přehledu o psychomotorickém vývoji dětí ze 

zkoumaného vzorku, je možné si položit otázku, zda by byly stejného či podobného charakteru, 

pokud by se výzkum realizoval v jiném zařízení či byl proveden průřezově v rámci celé České 

republiky.  

 

     Metodou, která byla v rámci výzkumu použita, je Gesellova vývojová škála, která je v zařízení, kde 

byl výzkum realizován, k dispozici. Tuto diagnostickou metodu lze považovat za limit výzkumu, 

vzhledem k tomu, že u nás nikdy nebyla oficiálně vydána ani standardizována na naši populaci 

(Krejčířová, 2009). Přestože se v ní používají americké normy, bývá považována za metodu, která 

dokáže spolehlivě diferencovat vývojové abnormality, a kterou lze aplikovat  

i při diagnostice v našich podmínkách. Nelze však opomenout fakt, že od doby standardizace z 80. let 

uplynulo mnoho let a že tak lze normy této metody považovat za méně přísné (Dittrichová & 

Krejčířová, 2006). Otázkou zůstává, jaké výsledky by přinesl výzkum stejné metodologie, avšak za 

použití diagnostické metody BSID-III. 

     Co se týče predikčních hodnot vývojových škál vzhledem k pozdějšímu věku, ty mohou být 

vzhledem k vývojovému období, ve kterém byly děti ve výzkumu vyšetřovány, do určité míry 

limitovány. Jak uvádějí v textu citovaní autoři (srov. Dezoete, MacArthur & Tuck, 2003;  Goldstein & 

Beers, 2003; Laucht & Schmidt, 1994; Ruiter et al., 2008), v prvním roce bývá predikční hodnota 

uspokojivá, nicméně k významnému zvýšení dochází až od konce druhého roku věku. S ohledem na 
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to, že děti v mém výzkumu byly vyšetřovány ve 40. týdnu věku, je třeba brát na tuto skutečnost ohled 

a mít na zřeteli opatrnost při tendenci k zobecňování výsledků.   

 

6.3. Podněty pro další zkoumání 

 

     Jak jsem nastínila výše, domnívám se, že by bylo zajímavé provést výzkum průřezově napříč všemi 

ústavními zařízeními pro děti raného věku v rámci celé České republiky. Nejen, že by se rozšířil 

výzkumný vzorek, ale také by byly k dispozici údaje o aktuálním psychomotorickém vývoji ústavních 

dětí této věkové kategorie. Nebyl by pak důvod využívat dat starších výzkumů z dob, kdy se podmínky 

ústavní péče značně lišily od současnosti. Pokud by se takový výzkum realizoval, bylo by nutné jasně 

vymezit jeho metodologické podmínky tak, aby byl zachován jednotný výzkumný postup ve všech 

ústavních zařízeních.  

     Vzhledem ke zmiňovaným predikčním hodnotám vývojových škál vzhledem k pozdějšímu věku by 

bylo zajímavé výzkum provést i na vzorku starších dětí. Za úvahu jistě stojí i myšlenka nad 

kontinuálním sledováním vývojového trendu dětí raného věku v ústavním zařízení.  

 

     V souvislosti se stále aktuálním a často vyzdvihovaným tématem „škodlivosti ústavní péče a jejího 

negativního vlivu na psychomotoriku dítěte“ v porovnání s péčí o dítě, vyrůstajícího v rodinném 

prostředí, se mi jeví jako podnětná myšlenka, provést výzkum, který by porovnával ústavní děti 

raného věku s dětmi, o které je pečováno v prostředí rodinném. Jakkoli přihlížím k limitům a 

omezeným možnostem ústavní péče o děti, domnívám se, že by bylo vhodné toto porovnání 

výzkumně realizovat. Pokud by realizováno bylo, měli bychom k dispozici možná skutečný argument 

pro tvrzení, že ústavní péče negativně ovlivňuje jednotlivé oblasti psychomotorického vývoje dítěte, a 

autoři článků o potvrzení škodlivých dopadů na psychomotoriku dítěte by se nemuseli opírat o 

výzkumy, které byly realizovány v dobách, které se od současných podmínek značně liší.  

 

 

6.4 Shrnutí 
 

     Výsledky výzkumu této diplomové práce by mohly být povzbudivou zprávou pro žadatele o 

náhradní rodinnou péči, kteří se často obávají přijetí dětí, prenatálně zatížených drogou, a mnohdy 

takové děti přijmout odmítají. V mínění širší a mnohdy i odborné veřejnosti panuje přesvědčení, že 

ústavní děti se vyvíjejí opožděně, a že opožděním jsou ohroženy děti s pozitivní drogovou 
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anamnézou. Výzkum této práce však neprokázal, že by tyto děti byly v kontextu psychomotorického 

vývoje nějak odlišné. To může souviset s pokroky ve vývoji péče o ústavní děti. Podmínky v ústavních 

zařízeních se pod vlivem nových poznatků vývojové psychologie oproti minulosti značně 

humanizovaly, možná i díky poznatkům o psychické deprivaci.  

     Jsem si plně vědoma limitů a omezení tohoto výzkumu. Jeho cílem nebylo vytvořit obecně platné 

závěry. Diskuzi mohu uzavřít s tvrzením, že má výzkumná zjištění neodpovídají výsledkům studií, 

které jsou staršího data, které jsou aktuálně jediné dostupné, a na které je odkazováno při 

argumentaci nad škodlivými a trvalými dopady ústavní péče o děti raného věku. Z výsledků mého 

výzkumu usuzuji, že ústavní péče se na jednotlivých oblastech psychomotorického vývoje dětí zvlášť 

negativně nepodepisuje. 
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7. Závěr 

 

     V předkládané diplomové práci jsem představila téma drogových závislostí u gravidních žen a 

následky intrauterinní drogové expozice plodu. Dále bylo zpracováno téma ústavní péče o děti 

raného věku, v rámci kterého bylo mou snahou představit řadu výzkumů ze zahraničí i českých zemí, 

které mapovaly vývoj dětí v ústavech i rodinném prostředí. V teoretické části práce byl představen 

systém ústavní péče o děti raného věku v České republice s konkrétnějším popisem vybraného 

ústavního zařízení, ve kterém byl realizován výzkum této diplomové práce. V poslední části jsem 

představila možnosti diagnostiky raného vývoje dítěte se zaměřením na dvě škály, užívané v našich 

podmínkách.  

     V empirické části práce jsem předložila zpracovaná data o psychomotorickém vývoji dětí 

v Kojeneckém ústavu v Mostě. Byly porovnávány dvě skupiny dětí: děti, zatížené prenatálně abúzem 

pervitinu, a ty, které drogou zatíženy nebyly. K tomu jsem doplnila deskriptivní přehled o jednotlivých 

oblastech psychomotorického vývoje celého zkoumaného vzorku, který představoval reprezentativní 

vzorek populace ústavních dětí v tomto konkrétním zařízení. Zaměřila jsem se také na metodologii 

výzkumu a diskutovala jsem kriticky jak použitou diagnostickou metodu, tak limity a omezení 

provedeného výzkumu. 

     Cíl práce, a to porovnání psychomotorického vývoje dětí, zatížených prenatálně abúzem pervitinu, 

a dětí drogou nezatížených, byl naplněn. Otázkou zůstává, do jaké míry mohou být jeho závěry 

zobecňovány. Tuto otázku diskutuji v předchozí kapitole.  

     Výzkumný záměr této diplomové práce považuji za užitečný. Lidé, kteří buď zvažují přijetí dítěte do 

náhradní rodinné péče, či jsou již zařazeni v procesu zařazování do registru osob vhodných pro 

osvojení nebo pěstounskou péči, nebo ti, kteří dokonce již jsou v tomto registru zařazeni, mnohdy 

vnímají drogovou zátěž dětí jako závažný handicap či dokonce kontraindikaci k jejich přijetí do své 

péče. Výzkum v této diplomové práci ukázal, že tyto děti nemusí být z hlediska psychomotorického 

vývoje ohroženy opožďováním. Výsledky této práce by tak mohly posloužit k jisté korekci k tvrzení, že 

vývoj ústavních dětí se musí nutně opožďovat. V přípravách žadatelů o náhradní rodinnou péči i 

v kontextu soudobého odborného diskurzu by tak bylo možné volit optimističtější tón při prezentaci 

tématu psychomotorického vývoje dětí raného věku v ústavní péči. 

 



78 

 

Seznam použité literatury 

 

1. Albers, C. A., & Grieve, A. J. (2007). Review of Bayley Scales of Infant and Toddler 

Development--Third Edition. Journal Of Psychoeducational Assessment, 25(2), 180-190.  

2. Allen, K., &  Marotz., L. (2002). Přehled vývoje dítěte. Praha: Portál. 

3. Anastasi, A. (1968). Psychological testing. New York: Macmillan. 

4. Apgar, V. (1953). A Proposal for  a New Method of Evaluation of the Newborn Infant. Current 

Researches in Anesthesia and Aruilgesia, 32, 260-268. 

5. Baptista, J., Belsky, J., Marques, S., Silva, J. R., Oliveira, P., Mesquita, A., & ... Soares, I. (2014). 

The interactive effect of maltreatment in the family and unstable institutional caregiving in 

predicting behavior problems in toddlers. Child Abuse & Neglect, 38(12), 2072-2079. 

6. Bakermans‐Kranenburg, M. J., Steele, H., Zeanah, C. H., Muhamedrahimov, R. J., Vorria, P., 

Dobrova‐Krol, N. A., & ... Gunnar, M. R. (2011). Children without permanent parents: 

Research, practice, and policy: III. Attachment and emotional development in institutional 

care: Characteristics and catch up. Monographs Of The Society For Research In Child 

Development, 76(4), 62-91. .  

7. Bayley, N. (1993). Bayley Scales of Infant Development II. San Antonio, TX: The psychological 

Corporation. 

8. Blau, T. (1991). The psychological examination of the child. New York: Wiley. 

9. BrazeltoN, B. T., & Cramer, M. T. (2002). The Earliest Relationship – Parents, Infants and the 

Drama of Early Attachment. London: Karnac Books. 

10. Butz, A. M., Pulsifer, M., O' Brien, E., Belcher, H. E., Lears, M. K., Miller, D., & ... Royall, R. 

(2002). Caregiver Characteristics Associated With Infant Cognitive Status in In-Utero Drug 

Exposed Infants. Journal Of Child & Adolescent Substance Abuse, 11(4), 25. 

11. Dalton, T. C. (2005). Arnold Gesell and the Maturation Controversy. Integrative Physiological 

& Behavioral Science, 40(4), 182-204. 

12. Damborská, M. (1963). Citový život a vývoj řeči kojenců v kolektivních zařízeních. Praha: Státní 

zdravotnické nakladatelství. 

13. Damborská, M. (1967). Vývoj a výchova kojence v ústavním prostředí. Praha: Státní 

zdravotnické nakladatelství. 

14. Damborská, M., Bokorová, V., Hájková, J., & Matějček, Z. (1978). Psychologie a základy 

výchovy. Praha: Avicenum.  



79 

 

15. Dezoete, J. A., Macarthur, B. A., & Tuck, B. (2003). Prediction of Bayley and Stanford-Binet 

Scores with a group of very low birthweight children. Child: Care, Health & 

Development, 29(5), 367-372.  

16. Dittrichová, J., & Krejčířová, D. (2006). Metody hodnocení psychického vývoje dítěte raného 

věku. In: Říčan, P., & Krejčířová, D. Dětská klinická psychologie. Praha: Grada. 

17. Drbohlavová, B., Rous, Z., Černíková, T. & Kozák, J. (2016). Drogová situace v České republice 

v roce 2015. In Mravčík, V. (Ed.), Zaostřeno na drogy, 6 (4), 7 - 9. Praha: Úřad vlády České 

republiky. 

18. Drobná, H., & Huttová, M. (2008). Psychoaktívne látky a novorodenecký abstinenčný 

syndrom (250-254). In Velemínský,M. & Žižková, B. (Eds.), Péče o těhotné ženy užívající 

psychotropná látky v těhotenství. Praha: Triton. 

19. Dufoyer, J. (1976). Fear of the unknown and the anxiety of the eighth month: Interpretation 

of behavior in terms of psychoanalytic and Piagetian theories of the object. Revue De 

Neuropsychiatrie Infantile Et D'hygiene Mentale De L'enfance, 24(9), 479-486. 

20. Forrester, M. B., & Merz, R. D. (2007). Risk of Selected Birth Defects with Prenatal Illicit Drug  

Use, Hawaii, 1986–2002. Journal Of Toxicology & Environmental Health: Part A, 70(1), 7-18. 

21. Freudová, A. (1948). Děti bez rodin: studie o výhodách a nevýhodách výchovy dětí v útulcích. 

Praha: Orbis. 

22. Gabriel, Z., & Novák, T. (2008). Psychologické poradenství v náhradní rodinné péči. Praha: 

Grada. 

23. Gesell, A. (1928).  Infancy and Human Growth. New York: Macmillan. 

24. Gesell, A. (1933). Maturation and the Patterning of Behavior. In: MURCHISON, C. (Ed.), A 

Handbook of Child Psychology. Worcester: Clark University. 

25. Gesell, A., Thompson, H., & Amatruda, C. S. (1938). The Psychology of Early Growth; 

Including Norms of Infant Behavior and a Method of Genetic Analysis. New York: The 

McMillan Company. 

26. Gesell, A., & Ilg, F. (1943). Infant and child in the culture of today. New York: Harper and 

Brothers. 

27. Gesell, A., & Amatruda, C. S. (1947).  Developmental diagnosis. Normal and abnormal child 

development. New York: Harper and Row. 

28. Goldstein, G., & Beers, S. R. (2003). Comprehesive handbook of psychological assessment: 

Volume 1 – Intellectual and neurpsychological assessment. New Jersey: Wiley & Sons. 

29. Groze, V., & Ileana, D. (1996). A follow-up study of adopted children from Romania. Child and 

Adolescent Social Work, 13, 541–565. 



80 

 

30. Hahn, J. (2016). Neonatal Abstinence Syndrome: The Experience of Infant Massage. Creative 

Nursing, 22(1), 45-50.  

31. Heider, D., Laros, J., & Tellegen, P. (2008). SON–R 2½ – 7. Praha: Testcentrum - Hogrefe. 

32. Jahnová, H., & Sobotková, D. (2003). Péče o rizikového novorozence propuštěného do 

domácí péče pohledem klinického psychologa. Pediatrie pro praxi, 4 (4). 226 – 228.  

33. Johnson, D. E. (2000). Medical and developmental sequelae of early childhood 

institutionalization in Eastern European adoptees. Minnesota Symposium on Child 

Psychology, 31, 113–162. 

34. Juffer, F., & Van IJzendoorn, M. H. (2005). Behavior problems and mental health referrals of 

international adoptees: A meta-analysis. Journal of the American Medical Association, 293, 

2501–2515. 

35. Julian, M. (2013). Age at Adoption from Institutional Care as a Window into the Lasting 

Effects of Early Experiences. Clinical Child & Family Psychology Review, 16(2), 101-145. 

36. Keyes, M. A., Sharma, A., Elkins, I. J., Iacono, W. G., & McGue, M. (2008). The mental health 

of US adolescents adopted in infancy. Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine, 162, 

419–425. 

37.  Knobloch, H., Stevens, F., & Malone, A. F. (1980). Manual of Developmental Diagnosis: The 

Administration and Interpretation of the Revised Gesell and Amatruda Developmental and 

Neurologic Examination. Philadelphia: Harper & Row. 

38. Koch, J. (1980). Vývojová diagnostika raného a předškolního vývoje. In: ŠVANCARA, J. 

Diagnostika psychického vývoje. Praha: Avicenum. 

39. Kocherlakota, P. (2014). Neonatal abstinence syndrome. Pediatrics, 134(2), e547-e561. 

40. Koluchová, J., & Morávek, S. (1991). Psychologická diagnostika dětí a mládeže. Olomouc: 

Univerzita Palackého. 

41. Kovařík, J. (1979). Vývinový screening – příručka. Bratislava: Psychodiagnostické a didaktické 

testy. 

42. Krejčířová, D. (2009). Vývojové škály. In: Svoboda, M. (ed.), Krejčířová, D. & Vágnerová, M. 

Psychodiagnostika dětí a dospívajících. Praha: Portál. 

43. Kreppner, J. M., O’Connor, T. G., & Rutter, M. (2001). Can inattention/overactivity be an 

institutional deprivation syndrome? Journal of Abnormal Child Psychology, 29, 513–528. 

44. Langmeier, J., & Krejčířová, D. (2006). Vývojová psychologie. Praha: Grada. 

45. Langmeier, J., & Matějček, Z. (2011). Psychická deprivace v dětství. Praha: Karolinum. 

46. Lamb, M., & Bornstein, M. (1987). Development in infancy: an introduction. New York: 

Random House. 



81 

 

47. Laucht, M., Esser, G., & Schmidt, M. H. (1994). Contrasting infant predictors of later cognitive 

functioning. Child Psychology & Psychiatry & Allied Disciplines, 35(4), 649-662. 

48. Lukešová, J. & Litovová, M. (2011). Drogově závislé matky a jejich děti. In In Šulová, L., Fait, T. 

a kol. Výchova k sexuálně reprodukčnímu zdraví. Praha: MAXDORF. 

49. Lukešová, J. (2004). Novorozenec drogově závislé matky. In Pšenáková, L. (Ed.), Sborník 

přednášek z Konference dětských domovů, kojeneckých ústavů a dětských center (99-100). 

Brno: Kartuziánské nakladatelství. 

50. Majnemer, A., & Snider, L. (2005). A comparison of developmental assessments of the 

newborn and young infant. Mental Retardation & Developmental Disabilities Research 

Reviews, 11(1), 68-73.  

51. Matějček, Z. (2005). Prvních 6 let ve vývoji a výchově dítěte. Praha: Grada.  

52. McQueen, K., & Murphy-Oikonen, J. (2016). Neonatal Abstinence Syndrome. New England 

Journal Of Medicine, 375(25), 2468-2479. 

53. Menkes, J. (2011). Toxické a nutriční poruchy. In: Menkes, J., Sarnat, H. & Maria, B. Dětská 

neurologie II. Praha: Triton. 

54. MKN-10 (2006): Mezinárodní klasifikace nemocí – 10. revize. Duševní poruchy a poruchy 

chování. Praha: Psychiatrické centrum Praha. 

55. Ornoy, A. (2002). The effects of alcohol and illicit drugs on the human embryo and 

fetus. Israel Journal Of Psychiatry And Related Sciences, 39(2), 120-132. 

56. Ornoy, A., Segal, J., Bar-Hamburger, R., & Greenbaum, C. (2001). Developmental outcome of 

school-age children born to mothers with heroin dependency: Importance of environmental 

factors. Developmental Medicine & Child Neurology, 43(10), 668-675. 

57. Patrick, S. W., Kaplan, H. C., Passarella, M., Davis, M. M., & Lorch, S. A. (2014). Variation in 

treatment of neonatal abstinence syndrome in US Children's Hospitals, 2004-2011. Journal Of 

Perinatology, 34(11), 867-872. 

58. Pešová, I., & Šmalík, M. (2006). Poradenská psychologie pro děti a mládež. Praha: Grada. 

59. Peychl, I. (2001). Neonatální abstinenční syndrom. Československá pediatrie, 56 (11), 663-

666. 

60. Pollak, S. D., Nelson, C. A., Schlaak, M. F., Roeber, B. J., Wewerka, S. S., Wiik, K. L., & ... 

Gunnar, M. R. (2010). Neurodevelopmental Effects of Early Deprivation in 

Postinstitutionalized Children. Child Development, 81(1), 224-236. 

61. Pospíšilová, L. (2007). Fyziologický vývoj komunikace u batolete a možnosti jeho ovlivnění. 

Vox pediatrie, 7(5), 22-23. 



82 

 

62. Ptáček, R. (2014). Vliv náhradních forem péče na vývoj dětí. In: Nadační fond J&T [online]. 

[cit. 2017-03-10]. Dostupné z: <https://www.nadacnifondjt.cz/konference-deti-na-ceste--

vliv-forem-nahradni-pece-na-vyvoj-deti-a-zivot-dospelych-n50.html>. 

63. Ptáček, R., Kuželová, H., & Čeledová, L. (2011). Vývoj dětí v náhradních formách péče. Praha: 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. 

64. Racusin, R., Maerlender Jr., A. C., Sengupta, A., Peter K., I., & Straus, M. B. (2005). 

Psychosocial Treatment of Children in Foster Care: A Review. Community Mental Health 

Journal, 41(2), 199-221.  

65. Ruiter, S. J., Spelberg, H. L., Van Der Meulen, B. F., & Nakken, H. (2008). The BSID-II-NL: 

Construction, standardisation, and instrumental utility. Netherlands Journal Of 

Psychology, 64(1), 15-40.  

66. Říčan, P. (2006). Vedení klinicko-psychologického vyšetření. In. ŘÍČAN, P., KREJČÍŘOVÁ, D. 

Dětská klinická psychologie. Praha: Grada. 

67. Schertz, M., Zuk, L., Zin, S., Nadam, L., Schwartz, D., & Bienkowski, R. S. (2008). Motor and 

cognitive development at one-year follow-up in infants with torticollis. Early Human 

Development, 84(1), 9-14.   

68. Serunian, S. A., & Broman, S. H. (1975). Relationship of Apgar Scores and Bayley Mental and 

Motor Scores. Child Development, 46(3), 696-700. 

69. Shihning, C., & Browne, K. (2008). The relationship between institutional care and the 

international adoption of children in Europe. Adoption & Fostering, 32(1), 40-48. 

70. Simpson, J. L., Grant, K. M., Daly, P. M., Kelley, S. G., Carlo, G., & Bevins, R. A. (2016). 

Psychological Burden and Gender Differences in Methamphetamine-Dependent Individuals 

in Treatment. Journal Of Psychoactive Drugs, 48(4), 261-269. 

71. Sobotková, D. & Dittrichová, J. (2013). Psychický vývoj kojenců a batolat: vývojové problémy 

a poruchy v raném věku (II). Pediatrie pro praxi, 14(5), 280-283. 

72. Sobotková, D. (2007). BSID – II: Využití BSID-II v práci dětského psychologa. Praha: 

Testcentrum. 

73. Sobotková, D. (2005). Hodnocení psychomotorického vývoje dětí raného věku a jeho význam. 

VOX Pediatrie, 5 (10), 25-26. 

74. Stará, V., Lesná, P., Fencl, F., & Bláhová, K. (2009). Abstinenční syndrom novorozence a 

kojence a jeho léčba. Pediatrie pro praxi, 10 (6), 382-384. 

75. Stevens, S.E., Sonuga-Barke, E., Kreppner, J.M., Beckett, C., Castle, J., Colvert, E., Groothues, 

C., Hawkins, A., & Rutter, M. (2008). Inattention/overactivity following early severe 

https://www.nadacnifondjt.cz/konference-deti-na-ceste--vliv-forem-nahradni-pece-na-vyvoj-deti-a-zivot-dospelych-n50.html
https://www.nadacnifondjt.cz/konference-deti-na-ceste--vliv-forem-nahradni-pece-na-vyvoj-deti-a-zivot-dospelych-n50.html


83 

 

institutional deprivation: Presentation and associations in early adolescence. Journal of 

Abnormal Child Psychology, 36, 385–398. 

76. Soares, I., Belsky, J., Oliveira, P., Silva, J., Marques, S., Baptista, J., & Martins, C. (2014). Does 

early family risk and current quality of care predict indiscriminate social behavior in 

institutionalized Portuguese children?. Attachment & Human Development, 16(2), 137-148.  

77. Sutton, R. L. (1990). Diazepam abuse in pregnant women on methadone maintenance: 

implications for the neonate. Clinical Pediatrics, 29(2), 108-111. 

78. Svoboda, M. (2009). Psychodiagnostika, diagnostická metoda, diagnostická činnost. In: 

Svoboda, M. (ed.), KrejčířovÁ, D., Vágnerová, M. Psychodiagnostika dětí a dospívajících. 

Praha: Portál. 

79. Šulová, L. (2010). Raný psychický vývoj dítěte. Praha: Karolinum. 

80. Švancara et al. (1974). Diagnostika psychického vývoje. Praha: Avicenum. 

81. ÚZIS ČR (2015). Zdravotnictví ČR: Stručný přehled činnosti oboru dětské domovy pro děti do 

3 let věku a dětská centra za období 2007-2015. In: [online]. [cit. 2017-03-10]. Dostupné z: 

http://www.uzis.cz/publikace/zdravotnictvi-cr-strucny-prehled-cinnosti-oboru-detske-

domovy-pro-deti-do-3-let-veku-detska-centra-z. 

82. Van Baar, A., & de Graaff, B. T. (1994). Cognitive development at preschool-age of infants of 

drug-dependent mothers. Developmental Medicine & Child Neurology, 36(12), 1063-1075.  

83. Vavřinková, B. (2011). Reprodukce a drogová závislost. In Šulová, L., Fait, T. a kol. Výchova 

k sexuálně reprodukčnímu zdraví. Praha: MAXDORF. 

84. Vavřinková, B. & Binder, T. (2008). Drogová závislost v těhotenství – problematika prenatální 

péče a porodu (200-207). In Velemínský, M. & Žižková, B. (Eds.), Péče o těhotné ženy užívající 

psychotropní látky v těhotenství. Praha: Triton. 

85. Vavřinková, B., & Binder, T. (2007). Návykové látky v těhotenství. In Mravčík, V., Orlíková, B. 

(Eds.), Zaostřeno na drogy, 5 (4), 1-7. Praha: Úřad vlády České republiky. 

86. Vavřinková, B., & Binder, T. (2006). Návykové látky v těhotenství. Praha: Triton. 

87. Vavřinková, B., Binder, T., &  Žižvný, J. (2001). Placentární a pupečníkové změny u žen 

závislých na tvrdých drogách. Česká gynekologie, 66 (5), 345-349. 

88. Van IJzendoorn, M. H., Juffer, F., & Klein Poelhuis, C. W. (2005). Adoption and cognitive 

development: A meta-analytic comparison of adopted and non-adopted children’s IQ and 

school performance. Psychological Bulletin, 131, 301–316. 

89. Visser, L., Ruiter, S. J., Van Der Meulen, B. F., Ruijssenaars, W. M., & Timmerman, M. E. 

(2012). A review of standardized developmental assessment instruments for young children 



84 

 

and their applicability for children with special needs. Journal Of Cognitive Education And 

Psychology, 11(2), 102-127.  

90. Vorria, P., Papaligoura, Z., Sarafidou, J., Kopakaki, M., Dunn, J., Van IJzendoorn, M. H., & 

Kontopoulou, A. (2006). The development of adopted children after institutional care: a 

follow-up study. Journal Of Child Psychology & Psychiatry, 47(12), 1246-1253.  

91. Vorria, P., Papaligoura, Z., Dunn, J., Marinus, H., van IJzendoorn, Steele, H., Kontopoulou, A., 

& Sarafidou, E. (2003). Early experiences and attachment relationships of Greek infants 

raised in residential group care. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 44, 1–13. 

92. Vorria, P., Ntouma, M., & Rutter, M. (2014). The behaviour of adopted adolescents who 

spent their infancy in residential group care: the Greek Metera study. Adoption & 

Fostering, 38(3), 271-283.  

93. Wiik, K. L., Loman, M. M., Van Ryzin, M. J., Armstrong, J. M., Essex, M. J., Pollak, S. D., & 

Gunnar, M. R. (2011). Behavioral and emotional symptoms of post-institutionalized children 

in middle childhood. Journal Of Child Psychology & Psychiatry, 52(1), 56-63.  

94. Wilson, S. L. (2003). Post-Institutionalization: The Effects of Early Deprivation on 

Development of Romanian Adoptees. Child & Adolescent Social Work Journal, 20(6), 473. 

 

Zákony a právní předpisy: 

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí



85 

 

Seznam tabulek 

Tabulka 1. Vybrané statistické údaje Kojeneckých ústavů Ústeckého kraje ve srovnání  

s celorepublikovým průměrem v roce 2015. 

Tabulka 2. Výzkumný soubor – četnosti. 

Tabulka 3. Výzkumný soubor – četnosti dětí prenatálně zatížených pervitinem a dětí bez zatížení 

 drogou. 

Tabulka 4. Psychomotorický vývoj dětí v kojeneckém ústavu – celkový vývojový kvocient a jednotlivé 

oblasti psychomotorického vývoje celého vzorku. 

Tabulka 5. Celkový vývojový kvocient – popisná statistika. 

Tabulka 6. Výsledky testování hypotézy H10. 

Tabulka 7. Oblast adaptivního chování – popisná statistika. 

Tabulka 8. Výsledky testování hypotézy H20. 

Tabulka 9. Oblast hrubé motoriky – popisná statistika. 

Tabulka 10. Výsledky testování hypotézy H30. 

Tabulka 11. Oblast jemné motoriky – popisná statistika. 

Tabulka 12. Výsledky testování hypotézy H40. 

Tabulka 13. Oblast řeči – popisná statistika. 

Tabulka 14. Výsledky testování hypotézy H50. 

Tabulka 15. Oblast sociálního chování – popisná statistika. 

Tabulka 16. Výsledky testování hypotézy H60. 

Tabulka 17. Výsledky statistické analýzy dat – shrnutí. 



86 

 

Seznam použitých zkratek 

 

IUGR – Intrauterinní růstová retardace 

KÚÚK – Kojenecké ústavy Ústeckého kraje 

NAS – Neonatální abstinenční syndrom 

ÚZIS – Ústav zdravotnických informací a statistiky 

ZDVOP - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 

ZOSPOD – Zákon o sociálně-právní ochraně dětí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


