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ABSTRAKT 

Diplomová práce pojednává o významu preventivně výchovných zařízení, kterými jsou 

střediska výchovné péče. Konkrétně se práce zaměřuje na Středisko výchovné péče 

v Domažlicích. Teoretická část charakterizuje filozofii internátního pobytu a především 

metody a formy práce, které jsou během práce s klientem využívány. Dále popisuje 

spolupráci s dalšími subjekty a organizacemi, se kterými středisko výchovné péče společně 

participují, a tím podporují klienta v nápravě jeho chování. Pro empirickou část práce byl 

zvolen kvalitativní výzkum, a to za využití designů případové studie a především metody 

zakotvené teorie.  Výzkum je zaměřený na vliv metod a forem práce na změnu, zmírnění 

nebo odstranění již vzniklých poruch chování, a to z pohledu samotných klientů a jejich 

rodičů. Na základě provedeného výzkumu jsou pak v závěru práce formulované odpovědi 

na výzkumné otázky.  

 

KLÍČOVÁ SLOVA  

Preventivně výchovná péče, metody a formy spolupráce, internátní pobyt, práce s rodinou, 

výchovné styly, neziskové sektory. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

This master thesis deals with the importance of preventive educational care where 

educational care centres belong. More specifically the thesis is focused on Educational 

Care Centre in Domažlice. The theoretical part characterizes the principle of stay in hall of 

residence and mainly the methods and forms of work which are used during working with 

clients. Furthermore, it describes the cooperation with other subjects and organizations 

which the educational care centre cooperates with and in this way supports the client to 

improve his/her behaviour. For the practical part, the qualitative research was chosen with 

the usage of designs of case study and especially the methods of grounded theory. The 

research was focused on the influence of the methods and forms of work on the change, 

reducing or eliminating already developed behaviour disorders. The influence is evaluated 

from the clients and their parents´ perspective. On the grounds of the research the 

responses on the research questions are formulated at the end of the thesis. 

 

KEYWORDS 

Preventive educational care, methods and forms of cooperation, hall of residence stay, 

work with family, educational styles, non-profit sectors. 
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Úvod  

Autorka si téma diplomové práce zvolila z důvodu, že se preventivně výchovnému typu 

zařízení věnovala již ve své bakalářské práci, kde hlouběji popisovala střediska výchovné 

péče a zabývala se příčinami nástupu klientů na internátní pobyt nabízený těmito 

zařízeními.  Proto se v diplomové práci věnuje více činnosti, metodám a formám práce 

těchto zařízení. 

Diplomová práce na téma: „Analýza metod práce u internátní formy preventivně výchovné 

péče“ je členěna do dvou částí – teoretické a praktické. Teoretická část práce 

charakterizuje preventivně výchovnou péči, význam a hlavní cíle prevence. Dále popisuje 

metody práce, které jsou využívány během internátního pobytu ve Středisku výchovné 

péče v Domažlicích, kde autorka pracuje již od roku 1997. Popisuje filosofii internátního 

pobytu tohoto zařízení. Středisko v Domažlicích poskytuje ambulantní, internátní a terénní 

služby, proto jsou dále v práci charakterizovány poradenské, výchovně vzdělávací a 

diagnostické činnosti poskytované v těchto nabízených činnostech. Čtenář v této části 

nalezne zároveň informace o spolupráci střediska s dalšími subjekty, kterými kromě škol a 

oddělení sociálně právní ochrany dětí jsou i neziskové organizace. Vzájemnou participací 

se společně podílejí na podpoře klienta i jeho rodiny v nápravě negativních projevů 

chování a rizikového chování.  

Cílem této diplomové práce je analýza vlivu metod a činností Střediska výchovné péče 

v Domažlicích na zmírnění nebo odstranění příčin nebo důsledků již vzniklých poruch 

chování u dětí - a to z pohledu klientů. Záměrem práce je nalézt odpovědi na otázky, které 

formy práce přispěly klientům k nastavení konkrétních pozitivních změn v jejich 

negativních projevech chování.  

Pro praktickou část práce byl zvolen kvalitativní výzkum, a to za využití designů případové 

studie a především metody zakotvené teorie. Výzkum se skládá ze tří souborů respondentů, 

přičemž v každém z nich je 6 respondentů. První výzkumný vzorek tvoří klienti, kteří byli 

v době rozhovorů 4 měsíce od ukončení pobytu. Druhý pak 6 klientů, kteří byli v době 

rozhovorů aktuálně na pobytu a třetí vzorek tvořili rodiče klientů z první skupiny.  
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Rozhovory s respondenty z prvních dvou výzkumných vzorků jsou zaměřeny na otázky, 

které metody a formy práce napomohly klientům zmírnit nebo odstranit příčiny nebo 

důsledky již rozvinutých poruch chování. Dále na mínění rodičů, jak oni nahlížejí na 

internátní pobyt, zdali došlo po jeho ukončení v rodině k nějakým pozitivním změnám, a to 

nejen v chování a jednání dětí, ale i u nich samotných.  

V závěru každé části je vypracováno vyhodnocení jednotlivých výzkumů s následnou 

jejich vzájemnou komparací. V neposlední řadě je provedena konfrontace výsledků práce 

s praxí.  
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1 Preventivně výchovná péče 

Cílem kapitoly je objasnit pojem preventivně výchovné péče a význam prevence.      

Úkolem preventivně výchovné péče je poskytování takové péče, která vede k předcházení 

vzniku a rozvoje negativních projevů chování dítěte. Měla by zabránit narušení zdravého 

vývoje dítěte. Dále je jejím cílem zmírnění nebo odstranění příčin nebo důsledků již 

vzniklých poruch chování, a tak  přispění ke zdravému osobnostnímu vývoji dítěte. 

Preventivně výchovná péče je tedy nedílnou součástí pedagogického poradenství. V této 

souvislosti je velice důležité zmínit, že speciálně pedagogické poradenství získalo novou 

podobu po roce 1991. Do té doby fungoval spíše segregační model poradenství, který byl 

nahrazený ve školském poradenském systému integrací a později inkluzí. V té době právě 

vznikala střediska výchovné péče. Věnují se dětem a mládeži nejen s výchovnými 

problémy, ale také se speciálními vzdělávacími potřebami a se zdravotním postižením. 

(MŠMT, online) 

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

školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních ve znění 

pozdějších předpisů (poslední novelizace zák. č. 333/2012) je definována preventivně 

výchovná péče jako: „poskytování speciálně pedagogických a psychologických služeb 

dětem s rizikem poruch chování či s již rozvinutými projevy poruch chování a negativních 

jevů v sociálním vývoji, u nichž není nařízena ústavní výchova nebo uložena ochranná 

výchova, osobám odpovědným za výchovu a pedagogickým pracovníkům.“. (Zákon 

109/2002 Sb., online) Dále se v zákoně uvádí, že tuto péči poskytují střediska výchovné 

péče nebo diagnostické ústavy. Střediskům výchovné péče se bude autorka věnovat v další 

kapitole.  
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1.1 Význam prevence 

„Prevence (z lat. praevenire, předcházet) znamená předcházení, představuje jakákoliv 

preventivní opatření s cílem předejít problémům“. (Kaleja, 2013, s. 154) Znamená to, že 

při výchovném působení na jedince můžeme za prevenci považovat vytváření takových 

podmínek, které by umožňovaly předcházet negativním projevům chování nebo pokud již 

vznikly, snižovat jejich intenzitu nebo frekvenci výskytu. 

MŠMT prevenci definuje jako jakýkoliv typ výchovné, vzdělávací, zdravotní, sociální či 

jiné intervence směřující k předcházení výskytu rizikového chování, zamezující jeho další 

progresi, zmírňující již existující formy a projevy rizikového chování nebo pomáhající řešit 

jeho důsledky. (MŠMT, online) 

Lze říci, že prevence hraje v etopedické praxi velice důležitou roli. Je významná jak pro 

jednotlivce, tak pro celou společnost. Kaleja uvádí, že prevence představuje určité 

předcházení nevhodným, patologickým, společensky neakceptovatelným jevům. Dle výše 

uvedeného autora v rámci etopedické prevence rozlišujeme prevenci primární, sekundární 

a terciální. (Kaleja, 2013) 

Slowík o primární prevenci říká, že jejím záměrem je předcházet určitým jevům tím, že 

eliminujeme působení faktorů, které je vyvolávají. Jako příklad uvádí předcházení riziku 

drogové závislosti u mládeže, která zatím nepřišla do kontaktu s drogou, tím, že je 

informuje o možných rizicích a nebezpečí, které souvisí s jejich užíváním. Osvětou vytváří 

u dětí bezpečný hodnotový systém, je jim poskytována možnost učit se drogy odmítat atd. 

(Slowík, 2007) 

Kaleja dále dělí primární prevenci na specifickou a nespecifickou. Specifická se snaží 

předcházet nebo omezovat nárůst rizikového chování. Zároveň zahrnuje aktivity                  

a programy, které jsou zaměřeny na předcházení a omezování výskytu jednotlivých forem 

rizikového chování žáků. Rozlišuje ji na: 

 všeobecnou specifickou primární prevenci, která je zaměřena na cílovou 

skupinu Nejčastěji se jedná o programy, které nabízejí nestátní neziskové 

organizace, pedagogicko-psychologické poradny nebo střediska výchovné péče 

přímo ve školách. Jedná se o tematické programy se zpracovanou metodikou;   
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 selektivní specifickou primární prevenci, která je zaměřena na primární cílovou 

skupinu, ve které chceme zamezit vzniku rizikového chování. Je tedy 

především zaměřena na žáky, u nichž lze předpokládat zvýšenou hrozbu 

rizikového chování. Cílem programu je podílet se spolu s učiteli na řešení 

problematických situací ve třídách, předcházet vzniku sociálně nežádoucích 

jevů. Jednou nejčastěji užívanou metodou v této formě prevence je sociometrie. 

Je chápána jako základní technika (diagnostický postup), která slouží              

ke zjišťování, popisu a analýze směru a intenzity preference v mezilidských 

vztazích v malých sociálních skupinách. Odhaluje neformální vztahy ve třídě 

(vzájemné sympatie a antipatie, skupinky, role žáků - např. sociální izolace), 

tzv. sociální strukturu třídy. Použití sociometrických diagnostických nástrojů je 

vhodné, když máme podezření na šikanu ve třídě, nebo když si chceme 

zmapovat postavení žáků ve třídě. (Kaleja, 2013) 

 

Poslední kategorií specifické primární prevence je dle Kaleji: 

 indikovaná specifická primární prevence, která je často označována jako včasná 

intervence a předchází sekundární prevenci, za což je již přímá individuální 

práce s klientem. Tato forma prevence je zaměřena na jednotlivce a skupiny,      

u nichž byl zaznamenán vyšší výskyt rizikových faktorů v oblasti chování. 

Intervence je zaměřena především na komunikaci, zvyšování sebedůvěry          

a sebejistoty, možnost sociálního učení. (Kaleja, 2013) 

 

Za nespecifickou jsou pak dle Kaleji, považovány všechny metody a přístupy, které 

umožňují harmonický rozvoj osobnosti člověka. Kromě toho se dále zabývá možnostmi 

rozvoje nadání, zájmů a různých pohybových a sportovních aktivit jedince. (Kaleja, 2013) 

Řadíme sem např. zájmové, sportovní a volnočasové aktivity a jiné programy, které vedou 

k dodržování určitých společenských pravidel, k odpovědnosti za sebe a své jednání           

a v neposlední řadě k zdravému rozvoji osobnosti. 

Sekundární prevence je Kalejou popisována jako předcházení vzniku dalších negativních 

jevů. Považuje ji za včasnou intervenci, poradenství a terapii zároveň. (Kaleja, 2013) 
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Slowík uvádí, že hlavním smyslem sekundární prevence je: „ochránit reálně ohrožené 

osoby před vlivem negativního vlivu, který se v jejich životě objevil“. (Slowík, 2007, s. 49) 

Včasná, neboli raná intervence je dle Vojtové v podstatě určitou prevencí pozdější 

delikvence a dalších destruktivních dopadů u dětí, které jsou ohroženy rizikovým 

chováním. Dále zdůrazňuje důležitost vzájemné koordinace sociálních činitelů, které 

působí na dítě. Jde především o vliv rodičů, školy a vrstevníků. (Vojtová, 2008) 

Terciální prevence je podle Slowíka zaměřena na zamezení dalšího zhoršování stavu 

jedince, na kterého již patologický jev působí. Snaží se tedy předcházet vážnému nebo 

trvalému zdravotnímu nebo sociálnímu poškození. (Slowík, 2007) Dle Kaleji, je současně 

zaměřena na vytváření mechanizmů, které by měly zabránit vzniku opakovaného 

nevhodného jednání nebo tlumit rozvoj dalšího rizikového chování. Je cílena na jedince, 

kteří absolvovali indikovanou terapii, jsou po ukončení ústavní nebo ochranné výchovy, 

popřípadě jsou propuštěni z výkonu trestu. Úkolem terciární prevence je snaha zmírnit 

negativní dopady na společnost, například šíření infekčních onemocnění či nárůst 

kriminality. (Kaleja, 2013) 

 

1.2 Strategie primární prevence rizikového chování 

Důležitou roli v oblasti školství za primární prevenci rizikového chování nese MŠMT, 

které vydalo Strategii primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2013 

– 2018. Prevence je zde definována jako: „jakýkoliv typ výchovné, vzdělávací, zdravotní, 

sociální či jiné intervence směřující k předcházení výskytu rizikového chování, zamezující 

jeho další progresi, zmírňující již existující formy a projevy rizikového chování nebo 

pomáhající řešit jeho důsledky“. (MŠMT, Strategie prevence, online, s. 8) 

V úvodu publikace se uvádí, že: „Národní strategie primární prevence rizikového chování 

na období 2013-2018 (dále jen Strategie) vychází ze závěrů pravidelných jednání 

s krajskými školskými koordinátory prevence a metodiky prevence, z dlouhodobých cílů 

stanovených Strategiemi meziresortních orgánů a ze zkušeností s naplňováním předchozích 

koncepcí prevence zneužívání návykových látek a dalších rizikových projevů chování u dětí 
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a mládeže na období 1998 – 2000, 2001 – 2004, 2005 - 2008 a 2009 – 2012“. (MŠMT, 

Strategie prevence, online, s. 3) 

Hlavním cílem Strategie primární prevence je: „prostřednictvím efektivního systému 

prevence, fungujícího na základě komplexního působení všech na sebe vzájemně 

navazujících subjektů, minimalizovat vznik a snížit míru rizikového chování u dětí              

a mládeže“. (MŠMT, Strategie prevence, online, s. 6) Obecně lze říci, že jejím cílem je 

předcházet a minimalizovat rizikové projevy chování. Důležitá je dle Strategie výchova ke 

zdravému životnímu stylu, zvládání zátěžových situací. Velký význam se klade na rozvoj 

psychosociálních dovedností. (MŠMT, Strategie prevence, online, cit. 20. 7. 2015)  

V závěru kapitoly lze konstatovat, že cíle Strategie naplňuje preventivně výchovné 

zařízení, kterým je středisko výchovné péče, které se na výše uvedené oblasti ve své práci 

zaměřuje. Středisku výchovné péče bude věnována další kapitola.  
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2 Středisko výchovné péče 

Záměrem této kapitoly je objasnit smysl a cíl středisek výchovné péče, zamyslet se nad 

jejich významem právě v oblasti primární a sekundární prevence. 

Střediska výchovné péče (dále jen „SVP“, nebo „střediska“) byla od roku 1991 součástí 

sítě školských zařízení preventivně výchovné péče a od roku 2000 jsou zařazena mezi 

školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy. Jsou zřizována jako 

součást diagnostických nebo výchovných ústavů. V roce 2017 je registrováno na MŠMT 

celkem 43 středisek.  Z tohoto počtu je 17 středisek, které poskytují služby pouze 

ambulantní. Kromě ambulantní poskytují i internátní nebo celodenní péči, tzv. stacionáře    

a služby terénní. (MŠMT, Zákon 109/2002 Sb., online) 

Jedním z hlavních úkolů středisek je předcházení vzniku a rozvoji negativních projevů 

chování dětí a mládeže. S klienty se ve střediscích pracuje pouze na bázi jejich 

dobrovolnosti, ochoty a zájmu o spolupráci. 

Střediska výchovné péče patří v etopedii do oblasti tzv. preventivně výchovné péče            

v oblasti primární a především sekundární prevence. Intenzivní terapeutickou péčí ve 

střediscích je umožňováno dětem a mládeži s poruchami chování řešit a vyřešit své 

problémy dříve, než by mohla být nařízena ústavní (případně ochranná) výchova.              

Z koncepčního hlediska představují střediska přechod mezi výchovným poradenstvím, 

ambulantní péčí a ústavní péčí. (Vítková, 2004) 

„Střediska poskytují preventivně výchovnou péči dětem a mládeži s rizikem poruch chování 

nebo s již rozvinutými projevy poruch chování, u nichž nebyla nařízena ústavní výchova či 

uložena ochranná výchova.“ (Šauerová, Špačková a Nechlebová, 2012, s. 44) 

Činnost středisek upravuje: 

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

školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních ve 

znění pozdějších předpisů (aktuální znění zákon č. 333/2012 Sb.), 

 vyhláška č. 458/2005 Sb., která upravuje organizaci výchovně - vzdělávací péče 

ve střediscích výchovné péče, 
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 metodický pokyn MŠMT č. 14 744/2007-27, ve kterém se uvádí, že účelem 

středisek je: „poskytovat preventivně výchovnou péči, a tím zejména předcházet 

vzniku a rozvoji negativních projevů chování dítěte nebo narušení jeho 

zdravého vývoje, zmírňovat nebo odstraňovat příčiny nebo důsledky již 

vzniklých poruch chování a přispívat ke zdravému osobnostnímu vývoji dítěte. 

Střediska poskytují pomoc rodičům nebo jiným osobám, kterým bylo dítě 

svěřeno do výchovy rozhodnutím příslušného orgánu, (dále jen ˙osoby 

odpovědné za výchovu˙) při výchově a vzdělávání dítěte a při řešení problémů 

spojených s péčí o dítě, s cílem zachovat a posílit rodinné vazby dítěte a zamezit 

odtržení dítěte z jeho rodinného prostředí“. (MŠMT, Metodický pokyn 

upřesňující podmínky činnosti SVP, online) 

 

První střediska vznikala již v roce 1991. Zřizovatelem středisek bylo a i dnes ve většině 

případů je především MŠMT. V 90. letech minulého století byla však střediska součástí      

i jiných školských zařízení nebo vznikala samostatně. (Firbachová, 2013 in Vocilka, 1997) 

Zásadní změnou pro zařízení poskytující preventivně výchovnou péči hrál rok 2000, a to 

v důsledku změn ve státní správě a samosprávě.  

J. Slowík ve své knize Speciální pedagogika uvádí: „střediska výchovné péče se orientují 

na případy závažnějších poruch chování; poskytují jak komplexní diagnostiku                     

a poradenství, tak i možnost ambulantní nebo krátkodobé pobytové terapeutické péče. 

Podmínkou je v tomto případě souhlas rodičů i dítěte a samozřejmě také jejich aktivní 

spolupráce“. (Slowík, 2007, s. 139) 

Střediska tedy představují jednu z forem diagnostické a výchovné pomoci dětem a celé 

jejich rodině. Rodinnou výchovu podporují, korigují a doplňují. Odborná práce středisek 

vyžaduje flexibilní postupy a těsnou součinnost s orgány péče o děti, se školami                  

a zařízeními, v jejichž kompetenci je péče o děti a rodinu.  

Zařízení poskytují poměrně široké spektrum služeb. K základním patří poradenství, 

diagnostika, preventivně výchovné služby. Poskytují také vzdělávací činnosti, dále 

reedukační a terapeutické. Střediska nabízejí služby ambulantní, internátní (pobytové)        

a stacionární (celodenní). Některá střediska nabízejí jen služby ambulantní a internátní 
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pobyt pak dojednávají klientům s jiným střediskem, které pobytové služby poskytuje. 

(Knotová a kol., 2014) 

SVP spadají do oblasti speciálního školství a jsou metodicky vedena odborem speciálního 

vzdělávání, prevence a instituciální výchovy MŠMT. Odbor tvoří tři samostatné úseky: 

úsek speciálního a inkluzivního vzdělávání a poradenství, úsek prevence a úsek 

institucionální výchovy. (MŠMT, online) 

 

2.1 Středisko výchovné péče v Domažlicích 

Autorka se v této kapitole bude věnovat Středisku výchovné péče v Domažlicích, ve 

kterém pracuje od roku 1997. Začínala zde jako vychovatelka, dále jako sociální 

pracovnice. V současné době v zařízení působí jako speciální pedagog. 

Středisko v Domažlicích bylo založeno v roce 1994, a to Dětským domovem ve Staňkově, 

pod který patřilo až do roku 2000, kdy se v rámci legislativních změn MŠMT stalo součástí 

Dětského diagnostického ústavu v Plzni. Z tohoto důvodu bylo středisko nuceno si zajistit 

nové prostory, což se podařilo. Od roku 2004 působí v Domažlicích. Poskytuje jak služby 

ambulantní, tak služby internátní a terénní. (Firbachová, 2014, online) 

Personální obsazení tohoto zařízení tvoří: vedoucí SVP (etoped), 2 speciální pedagogové 

(etopedové), psycholog, sociální pracovnice, učitel, 2 odborní vychovatelé, 2 asistenti 

pedagoga, provozní pracovnice a externě se střediskem spolupracuje dětský pedopsychiatr.  

Jednou ze zásad poskytovaných služeb střediska je pomoc a podpora klienta a jeho 

nejbližší rodiny založená na vzájemné spolupráci, diskrétnosti, empatii. Pracovníci 

střediska se snaží jednat se svým klientem vždy otevřeně. Všichni zaměstnanci znají           

a respektují základní lidská práva a svobody člověka. 

 

2.2 Ambulantní oddělení 

Do ambulantní péče střediska klient přichází nejčastěji na doporučení OSPOD, školy, 

pedagogicko-psychologické poradny nebo pedopsychiatrických ambulancí. V některých 

případech se na SVP obrátí rodiče sami (SVP Domažlice, Výroční zpráva, online). Jen 
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výjimečně se obrátí o pomoc samotné dítě. V takovém případě pracovníci po domluvě 

s klientem kontaktují zákonné zástupce. (Firbachová, 2014, online) 

Klienty střediska dle zákona 109/2002 Sb. mohou být děti a mládež od 3 do 26 let, pokud 

se připravují na své budoucí povolání. Veškerou výchovně vzdělávací péči o klienty a s ní 

související diagnostické, preventivně výchovné a poradenské služby, které jsou určeny pro 

zákonné zástupce nezletilých klientů nebo jiné osoby odpovědné za výchovu a rovněž 

všechny služby pedagogickým pracovníkům vymezené vyhláškou, poskytuje středisko 

bezúplatně. (MŠMT, Metodický pokyn SVP, online) 

V případě, že výsledky ambulantní péče neodpovídají potřebám klienta, je péče z hlediska 

odborných pracovníků neefektivní, nabízí se klientům forma internátní, tedy internátní 

pobyt v době trvání zpravidla dvou měsíců. 

 

2.3  Internátní pobyt, jeho filosofie 

Internátní pobyt je doporučován speciálním pedagogem nebo psychologem SVP na 

základě ambulantní spolupráce s klientem. Zpravidla se uzavírá na dobu 8 týdnů. Je určený 

pro děti s nejrůznějšími projevy poruch chování, s problémy ve vztahu a v komunikaci 

s rodiči nebo ve svém širším sociálním prostředí apod., u kterých lze předpokládat alespoň 

dílčí míru motivace ke změně některých svých životních postojů nebo k určité nápravě. Je 

indikován pro klienty, kteří plní povinnou školní docházku. Tu pak během pobytu plní 

v základní škole při SVP, a to na základě vyžádání tematického plánu z kmenové školy 

žáka. V průběhu pobytu spolupracuje učitel střediska s vedením kmenových škol žáků       

a jejich třídními učiteli, kteří jsou vždy před ukončením pobytu žáka zváni na odbornou 

konzultaci do školy. S kmenovými školami spolupráce pokračuje i po ukončení 

internátního programu, a to v průběhu následné péče, která trvá zpravidla rok od ukončení 

pobytu. (Firbachová, 2014, online) 

Pobyt je poskytován na základě podepsání Dohody o internátním pobytu, která svým 

způsobem deklaruje spolupráci klienta i jeho zákonných zástupců (jinak také osob 

odpovědných za výchovu). Zákonný zástupce se zde zavazuje uhradit náklady spojené 

s pobytem, a to dle zákona 109/2002 Sb., § 17, odst. 5, ve kterém se uvádí: „Spolu s 
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celodenními nebo internátními službami se klientům uvedeným v § 16 odst. 1 písm. a) a c) 

poskytuje stravování a ubytování, a to za úplatu na základě smlouvy mezi střediskem a 

zákonným zástupcem klienta nebo zletilým klientem. Výše úplaty se rovná výši nákladů na 

stravování určených podle zvláštního právního předpisu a výši nákladů na ubytování 

stanovených zřizovatelem. Úhradu je nutno provést před přijetím klienta do střediska, 

nedohodnou-li se strany jinak“. (Zákon 109/2002 Sb., online) Částka na celé dva měsíce 

činí zhruba 4 500,- Kč. V případě, že je rodina sociálně slabá a pobírá dávky hmotné nouze 

dle  zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, může si ve spolupráci s příslušným 

úřadem práce a na základě doporučení kurátora příslušného OSPOD podat žádost o dávku 

mimořádné okamžité pomoci na úhradu nákladů spojených s tímto pobytem. (Firbachová, 

2014, online) 

Internátní pobyt je ve většině případů dobrovolný, což znamená, že se nejedná o pobyt 

soudně nařízený, tedy typu ústavní nebo ochranné výchovy. Výjimkou je pokud pobyt 

nařídí v rámci výchovného opatření pracovník obecního úřadu obce s rozšířenou 

působností z oddělení sociálně právní ochrany dětí – OSPOD, a to dle zákona č. 359/1999 

Sb., o sociálně právní ochraně dětí § 13a), ve kterém se uvádí: „pokud vyžaduje zájem 

dítěte a výchovná opatření podle § 13 odst. 1 nevedla k nápravě, může soud dočasně 

odejmout dítě z péče rodičů nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte; přitom dítěti 

nařídí nejdéle na 3 měsíce pobyt ve středisku výchovné péče nebo v zařízení pro děti 

vyžadující okamžitou pomoc“. (zákon 359/1999 Sb., online)  

Dále na základě zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy         

a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve 

věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů s účinností od roku 2004, dle kterého může 

být dítě mladší patnácti let zařazeno v rámci výchovného opatření do terapeutického, 

psychologického nebo jiného vhodného výchovného programu SVP, a to na základě 

rozhodnutí soudu. (Zákon 218/2003, Sb., online) 

 



20 

 

2.4 Péče o klienta po ukončení internátního pobytu 

Před ukončením pobytu je rodičům předána závěrečná zpráva, která obsahuje sociální, 

psychologické a etopedické vyjádření. Obsahuje informace o charakteristických rysech 

povahy klienta včetně jeho chování, schopnostech sebehodnocení. Dále údaje o vztazích 

klienta s jednotlivými členy rodiny a blízkými osobami. Je zde hodnocen vztah dítěte 

k autoritám, srovnání ženské a mužské autority. Zpráva obsahuje zájmy klienta, uvádí se 

zde jeho znalosti a dovednosti. Zmíněny jsou i případné změny v chování a prospěchu ve 

škole, ke kterým došlo během internátního pobytu. Obsahuje údaje o tom, co se osvědčilo 

pracovníkům během odstraňování poruch chování u klienta; návrhy týkající se trávení 

volného času. V neposlední řadě se zde uvádí doporučení pro zákonné zástupce, která se 

pak během následné – katamnestické péče vyhodnocují. (MŠMT, Metodický pokyn SVP, 

online) 

Klienti s rodiči přicházejí na první katamnestické setkání zhruba měsíc po skončení 

pobytu. Postpobytová péče trvá zpravidla rok. Probíhá buď v prostorách střediska, nebo na 

příslušných městských úřadech, se kterými zařízení spolupracuje v rámci terénních služeb. 
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3 Metody a formy práce 

Cílem této kapitoly je popsat metody a formy práce, které se užívají ve Středisku výchovné 

péče v Domažlicích, a to především během internátního pobytu v tomto zařízení. Jedná se 

de facto o určitý diagnostický proces, jehož cílem je odhalení defektu, zjištění jeho 

rozsahu, předpokládaného vývoje s následným doporučením určitých metod, technik, 

prostředků a forem reedukace. Hlavním úkolem je získání komplexního odrazu osobnosti 

klienta.  

Kaleja uvádí, že diagnostický proces je postupné objektivní poznávání stavu. Diagnostiku 

pak dělíme na: 

 vstupní, průběžnou a výstupní;  

 krátkodobou, dlouhodobou. (Kaleja, 2013) 

Rámcová struktura každé diagnostiky má za hlavní cíl najít odpovědi na základní otázky 

co, kdo, kde a jak. To znamená co je předmětem diagnostiky, kdo realizuje diagnostiku, 

kde se realizuje a jakými prostředky se provádí. Cílem speciálně pedagogické diagnostiky 

je tedy nalezení příčin problémového chování dítěte. Zjištění příčin je důležité pro další 

pedagogické vedení a působení. (Šauerová, Špačková a Nechlebová, 2012) 

V Metodickém pokynu MŠMT, který upřesňuje činnost středisek, se diagnostika definuje 

jako služba, která se provádí za účelem rozpoznání podstatných rysů osobnosti klienta, 

odkrytí jeho potřeb a problémů. Je uskutečňována v rámci komplexního vyšetření a dále 

formou dílčích vyšetření, která doplňují předchozí zjištění. (MŠMT, Metodický pokyn 

upřesňující podmínky činnosti SVP, online) 

Slowík speciálně pedagogickou diagnostiku popisuje jako komplexní proces, který se 

zabývá rozpoznáváním podmínek, prostředků, efektivity výchovy a celkového rozvoje 

osobnosti u osob s postižením. Jejím cílem je co nejpřesněji rozpoznat problém 

konkrétního jedince. Právě komplexní přístup umožňuje vzájemnou spolupráci odborných 

pracovníků – psychologů, speciálních pedagogů, učitelů, odborných vychovatelů, 

sociálních pracovníků, podílet se přímo na dalším úspěšném rozvoji konkrétního jedince. 

(Slowík, 2007) 
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Svoboda definuje psychodiagnostické metody jako: „soustavu podnětů (úkolů, situací, 

otázek), jimiž záměrně vyvoláváme chování nebo vymezujeme podmínky pro sledování 

chování (úkony, jednání, slovní odpovědi) zkoumané osoby. Toto chování přesně 

registrujeme (resp. měříme) a pak z něho usuzujeme na zvláštnosti příslušných psychických 

procesů, stavů nebo vlastností“.(Svoboda, 2010, s. 12) 

Metodami, které jsou zaměřeny na poznání osobnosti, rozumíme způsoby a postupy, 

kterými docházíme k určitým poznatkům o psychice a osobnosti jedince. Dle Kohoutka 

rozumíme metodou poznávání osobnosti způsob, postup, kterým docházíme k více nebo 

méně přesným poznatkům o psychice a osobnosti. Takové metody jsou nazývány 

psychodiagnostické nebo psychognostické. Když chceme něco zkoumat, musíme vědět, co 

chceme poznat a jak budeme postupovat. Metody zkoumání a pravidla vědeckého použití 

těchto metod určuje metodologie. V metodologii rozlišujeme metody zjišťování faktů        

a metody zpracování faktů. (Kohoutek, 2001) 

Ve SVP se při speciálně pedagogické diagnostice věnují oblastem, kterými jsou především 

poruchy chování a sociální vývoj dítěte, narušené vztahy v rodině, trávení volného času, 

zájmy dítěte a hodnotová orientace.  

 

3.1 Anamnéza 

Anamnézu můžeme označit jako metodu, která zjišťuje údaje z minulosti jedince.  Tyto 

údaje mají pak velký význam k poznání osobnosti jedince. Jejím hlavním cílem je získání 

relevantních údajů z minulosti jedince, které napomáhají vysvětlit současný vztah. 

(Svoboda (ed.) Krejčířová, Vágnerová, 2001) 

Díky anamnestickým údajům získáváme, zkoumáme a sbíráme informace o jedinci a jeho 

rodině. Zaměřuje se především na kritické nebo patologické jevy, které vedou 

k abnormálnímu, patologickému vývoji klienta. (Novosad, 2000) 

Anamnézu můžeme rozdělit na rodinnou, další formou je sociální, zaměřená na sociální vztahy 

a v neposlední řadě anamnestická data zaměřená na osobní údaje klienta.  

V rodinné se zabýváme údaji o předcích klienta, a to z důvodu, abychom zachytili případné 

hereditální faktory. Při rozhovoru s rodiči získáváme mnoho podstatných dat, která se týkají, 
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jednak samotných rodičů (informace o nukleární rodině), jejich inteligence, osobnostních 

rysech, výchovných postupech a celkové atmosféře v rodině, v níž dítě vyrůstá. Získáváme 

informace o pokrevních příbuzných (rodičích, prarodičích, sourozencích dítěte i rodičů). 

Zjišťujeme jejich nemoci, případně pobyty na psychiatrii, kriminalitu a další relevantní údaje. 

Důležitými daty v rámci této metody jsou informace týkající se prenatálního období a porodu 

samotného. Zdali se jedná o dítě chtěné či nikoli, dále somatického a psychického stavu matky 

během těhotenství. Průběhu porodu, jestli byl včasný, předčasný nebo pozdní a spontánní nebo 

s komplikacemi tedy vyvolávaný.  Důležitou informací je případná asfyxie během porodu. Pro 

odborného pracovníka je cenná informace i ohledně novorozenecké žloutenky. (Svoboda (ed.) 

Krejčířová, Vágnerová, 2001) 

Novosad upozorňuje na význam sociální anamnézy, která zkoumá interpersonální vztahy, a to 

jak mezi klientem a rodinou, tak školou a ostatním sociálním prostředím. Předmětem 

zkoumání je i životní styl klienta, jeho aktivita a schopnost spolupráce, přiměřenost a kvalita 

sociálního působení a úroveň schopností v oblasti komunikace. (Novosad, 2000) 

 

3.2 Reedukačně-terapeutické činnosti 

Jednou z hlavních metod Střediska výchovné péče v Domažlicích v individuální péči 

s klientem a jeho rodinou jsou reedukačně terapeutické činnosti (dále jen „RTČ“). 

Reedukace je souhrn metod a postupů určité převýchovy. Jde o soubor opatření, postupů, 

které mají vést k nápravě, ke zlepšení chování. Jejím primárním úkolem je opětovné 

získání určitých dovedností a maximální využití potenciálu klienta. V procesu 

reedukačního systému jde o nastavení možnosti určité změny k pozitivnímu rozvoji 

osobnosti jedince, o vytváření postupných mechanizmů změn, které se průběžně 

vyhodnocují. Důležitým pilířem během tohoto postupu je otevřená komunikace 

s prostorem pro autoevaluaci dítěte, tedy klienta. (Kaleja, 2013) 

Terapii pak Slowík definuje jako: „ každý odborný postup, který pomáhá dosahovat 

výchovných  a vzdělávacích cílů a současně má také léčebný efekt“. (Slowík, 2007, s. 54) 

Nápravu pak lze popsat jako specifický postup, který vede k odstranění nebo zmírnění 

konkrétní poruchy. (Slowík, 2007) 
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RTČ jsou poskytovány v souladu s Metodickým pokynem, ve kterém se uvádí, že střediska 

poskytují výchovně vzdělávací činnosti.  „Vzdělávací a reedukační činnost využívá 

především individuální přístup, kdy si klient pod vedením speciálního pedagoga osvojuje 

nové znalosti a dovednosti, přičemž se učí rozpoznávat svoje individuální vlohy. 

Spolupráce s klientem směřuje k podpoře jeho autoregulace a rozvíjení zdravého 

sebevědomí“. (MŠMT, Metodický pokyn SVP, online, s. 3) 

Cílem výchovně vzdělávacích činností je edukace v oblasti příčin a možností předcházení, 

zmírnění nebo zastavení poruch chování nebo rizikového chování. Dále se zaměřují na 

podporu osobnostního rozvoje dětí jejich rodičů, a to především v oblasti sociálních 

dovedností, kterými jsou např. komunikační dovednosti, dovednosti rozhodování, nastavování 

jasných pravidel v rodině, posílení rodičovských kompetencí. Zároveň se snaží                         

o intrapsychickou podporu zaměřenou na zvládání frustrace, stresu, agrese, posilování 

sebedůvěry, zvyšování zdravého sebeuvědomování. (MŠMT, Metodický pokyn SVP, online) 

 

3.3 Rozhovor 

Rozhovor neboli interview z anglického slova inter- mezi a view- názor nebo pohled, je určitý 

mezilidský kontakt, a to interakce tváří v tvář. Jde o metodu, která je v poradenském systému 

nejpoužívanější a spočívá v přímém dotazování, tedy verbální komunikaci poradenského 

pracovníka a respondenta. (Gavora, 1999) 

Svoboda uvádí, že rozhovor lze považovat za nejobtížnější psychodiagnostickou metodu, 

která se ale značně liší od běžného rozhovoru. Dle něj diagnostický rozhovor přesahuje cíle 

ostatních diagnostických metod. Jeho cílem není jen získání diagnostických informací, ale 

především navázání kontaktu s klientem. (Svoboda (ed.) Krejčířová, Vágnerová, 2001)  

Rozhovor jako diagnostická metoda by měl mít vždy předem stanovený rozměr. Ten by se měl 

vždy volit tak, aby vyhovoval všem zúčastněným. U této metody je důležité dodržovat jistou 

úroveň společenského chování a diskrétnost, a to nejen v kontaktu s dospělým a i s dítětem.     

V rozhovoru se využívají otevřené a uzavřené otázky. Z hlediska cíle rozlišujeme rozhovor 

diagnostický, terapeutický, anamnestický, výzkumný, poradenský nebo výběrový. (Svoboda 

(ed.) Krejčířová, Vágnerová, 2001) 
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Poradenský rozhovor lze považovat za významný nástroj, jehož prostřednictvím lze 

působit na rodiče i klienty při řešení problémového chování. Odborný pracovník je tím, 

kdo jako profesionál rozhovor vede, má potřebné dovednosti k tomu, aby byl rozhovor 

efektivní a hlavně etický. Klient pak formuluje svoji žádost o pomoc, radu a má od 

rozhovoru určité očekávání. (Knotová, 2014) 

 

3.4 Pozorování 

Pozorování řadíme mezi významné diagnostické metody. Můžeme jej používat samostatně, 

nebo je naopak součástí komplexních diagnostických metod a postupů. Při diagnostice             

v poradenském zařízení, jde zejména o pozorování konkrétního jedince (klienta). Z hlediska 

času rozlišujeme pozorování krátkodobé nebo dlouhodobé. Záznamy mohou být prováděny 

různými formami např. volný záznam, strukturovaný záznamový list, pozorovací arch, tabulka, 

terénní zápisky, popisy událostí apod. (Svoboda (ed.) Krejčířová, Vágnerová, 2001) 

Významné postavení má pozorování především během psychologického vyšetření. Dle 

Svobody tato metoda spočívá v záměrném a plánovitém vnímání, které je cílevědomě 

zaměřeno na dosažení určitého cíle.  

V případě používání pozorování jako samostatné diagnostické metody byla vypracována 

metoda tzv. nepozorovaného pozorování. Výhoda tohoto způsobu je ta, že pozorovaný 

neví, že je pozorován a tím pádem jsou odstraněny možné rušivé vlivy z přítomnosti 

pozorovatele. (Svoboda (ed.) Krejčířová, Vágnerová, 2001) 

Gavora ve své publikaci zmiňuje, že pokud má být pozorování přiměřenou diagnostickou 

metodou je důležité si stanovit co, proč a jak chceme pozorovat. Kromě toho zdůrazňuje, 

že při rozhovoru slouží pozorování jako metoda, která dokresluje zkoumání. Odborný 

pracovník při rozhovoru se tedy soustředí nejen na obsah sdělení, ale také na doprovodné jevy 

jako je chování klienta, jeho gesta, mimika, působení prostředí na jedince. Pozorování může 

napomoci k pochopení určitých jevů. (Gavora, 1999) 
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3.5 Projekční diagnostické metody 

Mojmír Svoboda uvádí definici projektivních metod jako: „metodu výzkumu osobnosti 

konfrontující zkoumaného jedince s nějakou určitou situací, ve které bude odpovídat podle 

smyslu, která tato situace pro něj má a podle toho co cítí během této odpovědi“. (Svoboda 

(ed.) Krejčířová, Vágnerová, 2001, s. 236) 

Zdrojem projekčních technik jsou výsledky činnosti zkoumané osoby. Člověk popisuje 

často neuvědoměle, bezděčně své zkušenosti, zážitky, potřeby, touhy a postoje jiným 

osobám, vkládá je do věcí, promítá je do situací, ve kterých se ocitá a o kterých hovoří. 

(Kohoutek, 2001) 

Mezi speciální projekční metody pro odborné pracovníky můžeme zařadit metodu 

Nedokončených vět. Zkoumané osoby mají dokončit věty slovy, která vyjadřují jejich 

vlastní pocity nebo myšlenky. (Kohoutek, 2001) 

U dětí se pak často využívá technika Začarované rodiny, kde je dobré sledovat pořadí 

kreslených postav, které může odkrýt, nebo naznačit například pozici a roli dotyčného 

dítěte nebo jiného člena rodiny v rodině. Velikost postavy může naznačovat, že větší 

postavy jsou autora kresby, významnější než postavy menší. (Kohoutek, 2001) 

 

3.6 Komunitní kruh 

Důležité je objasnění významu pojmu komunitní kruh. Název tohoto typu sezení v kruhu je 

odvozený ze slov komunita, tedy společenství nebo kruh. Je označován jako pedagogická 

metoda rozvíjející především porozumění v komunitách. Obecně je komunitní kruh 

označován jako metoda přinášející pozitiva. Vytváří soudržnost třídy nebo skupiny, která 

přispívá k osobnostnímu rozvoji dítěte a vývoji jeho sociální a komunikační dovednosti. 

(Kopřiva, Nováčková, 2008).  

Průběh a efektivita komunitního kruhu je silně ovlivňována pomocí pravidel, jejich 

využíváním a dodržováním. Pravidla by měla být vytvářena všemi aktéry, pro které 

následně platí. Stanovují základní mechanismus, jak žít v dané skupině. Jsou vytvářena 

proto, aby přispívala ke kvalitativním vztahům ve skupině a představovala bezpečí, řád      
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a stabilitu. Jejich nedodržování komplikuje nejen vztahy v komunitním kruhu, ale i život 

jednotlivých aktérů. (Kopřiva, Nováčková, 2008) 

V publikaci „Respektovat a být respektován“ se uvádí, že cílem komunitního kruhu je 

rozvoj vztahů, vytváření soudržnosti, pocitu sounáležitosti a přijetí pro každého žáka- 

klienta. Dále rozvíjí emocionalitu a vytváří bezpečné klima skupiny (třídy). Dle autorů se 

jedná o metodu základního významu. Naprosto nutnou podmínkou pro naplňování jejího 

cíle je vytvoření pocitu bezpečí u každého dítěte, které se komunitního kruhu účastní. 

Autoři v knize doporučují vyvarování se pochval, veřejného srovnávání a kladení za vzor, 

jako přijatelnější navrhují ocenění a povzbuzení. Než děti odměňovat například za to, že 

neporušily žádné pravidlo, doporučují je ocenit. (Kopřiva, Nováčková, 2008) 

Ocenění je ve většině případů vnímáno jako pozitivní zpětná vazba. Tu je možné využít     

u žáků k udržení a rozvíjení vnitřní motivace, která tvoří velmi významný faktor ve vývoji 

dítěte. (Kopřiva, Nováčková, 2008) Komunitní kruh sám o sobě dokáže při správné 

aplikaci rozvíjet vnitřní motivaci žáků a touto motivací je jeho účinnost násobena. Díky 

pozitivní zpětné vazbě se děti lépe učí dodržovat pravidla a je současně možné během 

komunitního kruhu s klienty (žáky) probrat, co dělali dobře a co špatně, případně na co by 

se ve svém chování a reagování měli příště více zaměřit a soustředit. 

Pro již zmiňovaný pocit bezpečí a důvěry je důležité, aby se žáci necítili souzeni ostatními. 

Používání komunitního kruhu může výrazně snížit výskyt konfliktů v daném třídním 

kolektivu nebo sociální skupině a při pravidelné aplikaci může působit jako prevence proti 

těmto problémům. (Kopřiva, Nováčková, 2008) 

Ve středisku v Domažlicích je tato metoda zařazována každý den, a to v rámci večerního 

hodnocení. Jedenkrát týdně pak probíhá tzv. velká komunita, kde se mimo jiné učí klienti 

přijímat kritiku i negativní zpětnou vazbu. Získávají náhled na vlastní jednání, učí se reálně 

sami sebe ohodnotit.  Hodnotí zde plnění svého předsevzetí, dodržování vnitřního řádu, průběh 

víkendové vycházky doma a podobně. 
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3.7 Zážitková pedagogika 

Zážitková pedagogika je pedagogický směr, který využívá zážitku jako prostředku 

výchovy a vzdělávání. Pracovníci střediska se jejím prostřednictvím zaměřují u svých 

klientů především na změny osobnostní a morální. Jde o metodu určitého poznávání, 

hledání a objevování prostřednictvím zážitků. Zážitek zde není cílem, ale především 

prostředkem. 

Prostřednictvím zážitkové pedagogiky má speciální pedagog možnost ovlivňovat chování 

klienta, a to na základě jeho vlastního prožitku, zážitku a osobních zkušeností. Záměrným 

vytvářením náročných situací, které jsou na pozadí atraktivních a zábavných činností si 

klient osvojuje vlastnosti, schopnosti, dovednosti a postoje, které lze následně uplatnit 

v běžném životě. Tyto situace jsou zaměřené na kooperaci, vzájemnou komunikaci, 

sebeprosazení, sebeúctu, odpovědnost, atd. (MŠMT, Metodický pokyn SVP, online 

Význam metody zážitkové pedagogiky se opírá o vlastní pocity, prostřednictvím svého 

prožitku může dojít dítě k určitému vyššímu cíli. Chce-li být odvážným, samostatným, 

spolupracujícím musí se učit postupně překonávat různé překážky, svůj strach nebo obavy 

z neúspěchu. 

V průběhu internátního pobytu ve Středisku výchovné péče v Domažlicích má klient 

možnost získat náhled na efektivní trávení volného času. Seznamuje se s různými způsoby 

jak jej trávit jinak než u počítače nebo tabletu. Vhodné trávení volného času je důležité,  

především z důvodu možného nevhodného vlivu skupiny vrstevníků na chování a jednání 

dětí středního školního věku, která je pro ně v tomto směru často určující normou. 
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3.8 Terapeutické techniky 

Terapeutické techniky jsou základem práce s klienty na internátním pobytu. Využívány 

jsou techniky arteterapie, dramaterapie, muzikoterapie, ergoterapie a relaxační techniky. 

Jejich výběr je pak vždy závislý na cíli, kterého chceme s klientem dosáhnout, i na aktuální 

situaci a dění v kolektivu. 

Šauerová terapii popisuje jako odborný postup, který pomáhá svými postupy dosahovat 

výchovných a vzdělávacích cílů a má současně i léčebný efekt. (Šauerová a kol., 2012) 

„Obecně lze terapeutické přístupy vymezit jako takové způsoby odborného a cíleného 

jednání člověka s člověkem, jež směřují od odstranění či zmírnění nežádoucích obtíží nebo 

odstranění jejich příčin, k jisté prospěšné změně. Terapeutické přístupy aplikují terapeuti   

v rámci jednotlivých terapií. Přitom mohou vycházet z nejrůznějších zdrojů a využívat 

nejrůznějších prostředků, metod, technik a forem práce. 

Pro veškeré využívané terapie vždy platí, že: 

 Probíhají v určitém prostředí a v určitém čase; 

 Mají určitou organizační formu; 

 Odpovídají určité orientaci terapeuta; 

 Závisí na věku, příčinách potíží a symptomech klienta; 

 Mohou být prvotně zaměřeny na somatické, nebo na psychické změny u klienta; 

 Bývají zacíleny léčivě, ale také preventivně a rehabilitačně.“. (Müller, 2005,    

s. 13) 

Psychoterapii lze definovat jako určitou pomoc člověku dosáhnout určité psychické 

normality určitými psychologickými prostředky. Dle Müllera se jedná o odbornou, 

záměrnou a cílevědomou aplikaci psychologických prostředků, které jsou využívané za 

účelem změnit chování, myšlení, emoce nebo osobnostní strukturu, a to jak společensky 

tak individuálním směrem. (Müller, 2005) 

Müller (2007) ve své publikaci „Terapie ve speciální pedagogice“ uvádí, že uvedené 

definování obsahuje jistý významový akcent na použité terapeutické prostředky, podle 

nichž se dají terapie ve speciální pedagogice roztřídit do základních skupin, které zahrnují: 
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 terapie hrou, 

 činnostní a pracovní terapie, 

 psychomotorická terapie, 

 expresivní terapie – arteterapie. (Müller, 2007) 

 

Terapie hrou - tento druh terapie lze definovat jako odbornou, záměrnou a cílevědomou 

aplikaci prostředků hry použitou za účelem pomoci klientům změnit jejich chování, 

myšlení, emoce či osobnostní strukturu společensky i individuálně přijatelným směrem. 

Terapii hrou můžeme chápat v širším a užším slova smyslu. V širším slova smyslu se jedná 

o terapeutické využití hry v nejrůznějších formách, např. dramatické hry v rámci 

dramaterapie. V užším pojetí jde o terapii aplikovanou prostřednictvím herního specialisty. 

Hra je v tomto pojetí chápána jako významný prostředek v přístupu ke klientovi, umožňuje 

navázat komunikaci s ním, usnadňuje navázání vztahu klienta a herního specialisty a je 

považována a prostředek žádoucí změny. (Müller, 2007) 

Činnostní a pracovní terapie (ergoterapie) – terapii lze definovat jako různě se 

překrývající terapeutické postupy. Jedná se o psychoterapii odbornou, záměrnou                 

a cílevědomou, která určitým způsobem manipuluje s materiálním okolím, určitou 

manipulaci s předměty, surovinami a dalšími materiály. Používá se za účelem pomoci 

klientům změnit jejich chování, myšlení, emoce či osobnostní strukturu společensky           

i individuálně přijatelným směrem. V pracovní terapii pak směřujeme ke konkrétnímu 

výrobku nebo výsledku práce. (Müller, 2007) 

Psychomotorická terapie – lze ji popsat jako terapeutický přístup, jehož hlavní prioritou 

je ovlivňování psychických procesů jedince za pomoci určité tělesné stimulace. Müller ji 

definuje jako odbornou, záměrnou a cílevědomou aplikaci pohybu, který je využit za 

účelem pomoci jedinci změnit jeho chování, myšlení a emoce či strukturu osobnosti, a to 

jak společensky, tak individuálně přijatelným směrem. (Müller, 2007)  

Mezi specifické pohybové techniky můžeme v psychomotorické terapii využít například 

pantomimu, tanec a taneční terapie, relaxace, pohybové hry či jógová cvičení. (Müller, 

2007) 
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 Expresivní terapie – arteterapie – jde o techniku, která využívá specifické expresivní 

projevy, a to buď vnímáním nebo prožíváním jejich výsledků, nebo aktivní účasti v jejím 

průběhu procesu, které se uskutečňují v rámci umělecké tvorby. Jedná se o neverbální 

techniku, která využívá výtvarného projevu k vyjádření skrytých pocitů, nálad, 

psychického stavu a dojmů. Kresbou člověk vyjadřuje to, co aktuálně prožívá, jak vnímá 

sám sebe a své okolí. Je důležitým diagnostickým prostředkem. Výtvarná terapie může být 

použita samostatně nebo v kombinaci s jinými metodami. Cílem arteterapie je rozvíjet        

u dětí jemnou motoriku, zlepšovat schopnost koncentrace, rozvíjet grafomotorické 

dovednosti, možnost něco vytvořit, poznávat vlastní možnosti, rozvíjet fantazii a nadhled. 

(Valenta, Müller, 2004) 

Mezi vlastní metody výtvarné terapie patří: 

 volný výtvarný projev, 

 tematický výtvarný projev, 

 výtvarný projev při hudbě, 

 skupinové výtvarné činnosti, 

 řízený výtvarný projev. (Müller, 2007) 

 

Skupinová arteterapie je cennou diagnostickou metodou, během které probíhá sociální 

učení rychleji a intenzivněji. Jedinci s totožnými nebo podobnými problémy se mohou 

podpořit a cítit vzájemnou sounáležitost. Má cennou diagnostickou hodnotu, jako 

prostředek úpravy vztahů v kolektivu, je demokratičtější, protože moc i odpovědnost se 

dělí. Díky arteterapii lze u klienta dosáhnout pozitivních změn patologického myšlení, 

emocí a prožitků. Klient díky této metodě rozvíjí schopnosti motorické i komunikační. 

Terapie může sloužit jako prostředek, který jedince zbavuje negativního postoje a ukazuje 

mu nový smysl života. (Valenta, Müller, 2004) 

Mezi další expresivní techniky řadíme i muzikoterapii. Jedná se o metodu, která využívá 

muzikální prvky, jako je melodie, tempo, dynamika, rytmus, harmonie. Technika působí 

bezprostředně na psychiku člověka. V muzikoterapii se využívá aktivní složka, kdy 

vyvíjíme určitou hudební aktivitu, tedy nějaký pohyb, instrumentální a vokální projev. 

Aktivní muzikoterapie se soustředí na práci s řečovým, dramatickým či výtvarným 
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projevem. V aktivní muzikoterapii není stanoveno, která hudba se má používat. Často se 

prosazuje volná improvizace se všemi možnými druhy hudebních nástrojů. (Müller, 2007) 

Dramaterapie je další metodou expresivní terapie. Není zaměřena na konkrétní životní 

situace klienta. Jejím cílem je najít způsob, jak překonat určitý problém. Valenta 

dramaterapii definuje jako: „léčebně-výchovnou (terapeuticko-formativní) disciplínu, v níž 

převažují skupinové aktivity využívající ve skupinové dynamice divadelních a dramatických 

prostředků dosažení stavu symptomatické úlevy, ke zmírnění sociálního růstu a integrace 

osobnosti“. (Valenta, 2006, s. 23) 

Šauerová dramaterapii popisuje jako techniku, která využívá dramatických postupů 

k vyjádření sebe samého, k určitému sebepoznání nebo k pochopení mezilidských vztahů. 

Speciální metodu pak tvoří psychodrama, jinak řečeno improvizované zjednodušené 

divadlo, které slouží k psychoterapeutickým účelům. (Šauerová a kol, 2012) 

Skupinová kognitivně-behaviorální psychoterapie – jedná se o soubor strategií, jejichž 

cílem jsou kognitivní, emoční a sociální změny v chování. Skupinová forma této 

psychoterapie je zaměřena na nácvik sociálních dovedností. Je indikována právě u dětí se 

specifickými poruchami chování, které jsou klienty střediska a u kterých se objevují 

sociální konflikty. Během sezení se děti učí určitým dovednostem v sebekontrole. 

Terapeutické techniky jsou zaměřeny na posílení sociálních dovedností, jako je vedení 

rozhovoru, podání pochvaly vrstevníkům, přijetí kritiky a zpětné vazby, způsoby řešení 

situací, kdy je dítě nespokojené nebo má pocit z nespravedlivého jednání. V technikách 

jsou využívány základní asertivní techniky. Členové skupiny pracují formou hraní 

sociálních rolí. (Šauerová, 2012) 

Relaxační techniky – využívají svalové uvolnění a vědomé dýchání. Základem všech 

relaxačních postupů je uvolnění celého těla, a to po jednotlivých částech. Každou část těla 

si tak uvědomujeme, procítíme a tím uvolníme. (Šauerová a kol., 2012) 

„Relaxace v odborném slova smyslu znamená hluboké uvolnění, kterým se odstraňuje 

zbytečné svalové i nervové napětí. Cílem relaxačních cvičení je navození celkové somatické 

relaxace a snížení emočního napětí. Relaxační cvičení vedou k odlehčení a uvolnění napětí 

a pomáhají obnovit rovnováhu a pohodu pro další činnost“. (Machová, Kubátová, 2009,  
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s. 142) Znamená to tedy, že dovednost relaxovat, uvolnit se, je předpokladem našeho 

uklidnění a duševní vyrovnanosti. V publikacích, které se věnují relaxaci, se často uvádí, 

že člověk, který si najde čas sám na sebe a ovládá relaxaci, mívá pevnější duševní i tělesné 

zdraví, lepší pracovní výkonnost, lépe se soustředí, méně unaví, bývá v životě 

spokojenější. Relaxace pomáhá zdokonalovat paměť, soustředěnost, zvyšuje sebedůvěru. 

V knize „Relaxační hry s dětmi“ se dočteme, že relaxace spočívá: „ v uvolnění svalů 

různými technikami, přičemž se zároveň uvolňujeme duševně i tělesně. V podstatě nám 

umožňuje snížit napětí a obnovit rovnováhu a pohodu“. (Nadeau, 2003, s. 10) 

Ve Středisku výchovné péče v Domažlicích jsou nejčastěji užívanými technikami jógová   

a psychofyzická relaxace. 

Jógová relaxace – je zaměřena na dechová cvičení a dělí se na:  

 statickou – jde o nácvik jednotlivých typů cvičení,  

 dynamickou – v tomto případě jde o sledování a řízení dechu, které je spojeno 

s pomalými pohyby. 

Polohová tělesná cvičení, neboli ásany, jsou zaměřena na uvolnění těla a dýchání. Tato 

cvičení mají harmonizující, zklidňující a stimulační účinky. Výhodou těchto cvičení je, že 

po jejich zvládnutí zjišťujeme, že se člověk naučí uklidňovat mysl, zvyšovat koncentraci    

a rozvíjet schopnost zvládat napětí. Jóga je dokonalým systémem pro osobní rozvoj           

a podporuje celkovou tělesnou i duševní pohodu. (Machová, Kubátová, 2009) 

Psychofyzická relaxace – jejím principem je naučit se pomocí autosugesce nácvik 

svalového uvolnění, regulaci dechu a tepu. Mezi tento typ relaxace lze zařadit Schulzův 

autogenní trénink, také se označuje jako koncentrativní sebeuvolňování. Zaměřuje se na 

nácvik navození pocitů tíhy a tepla. Dále na uvolnění svalstva, ovládání dechu a sledování 

srdečního rytmu. Tato metoda umožňuje jedinci regulovat psychické i fyzické funkce. 

Relaxace umožňuje navodit duševní klid a současně zklidnit a zharmonizovat i činnost 

vnitřních orgánů. Koncentruje soustředění na určitou představu, která potom ovlivňuje 

organismus. 
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Autogenní trénink se skládá: 

 z nižšího stupně – jde o soustředěné uvolnění svalstva, cév, srdce, dýchání 

tělesných orgánů a hlavy, 

 z vyššího stupně – jde o určitou autogenní meditaci. 

 

Nižší autogenní trénink má svoji základní sestavu, tvořenou šesti pocity: 

 pocit tíže v nohou a rukou, 

 pocit tepla v končetinách, 

 pocit klidného tepu srdce, 

 pocit klidného dechu, 

 pocit tepla v břišní krajině, 

 pocit chladu na čele 

 

Vyšší stupeň se pak zaměřuje na : 

 koncentraci na zážitek z barev, 

 vyvolání představy určitých předmětů, 

 zpřítomnění vlastních zážitků, 

 vyvolání obrazu určitých osob, uvědomění si vztahu k nim, schopnost empatie, 

 vytvoření formulovaných předsevzetí a jejich vštěpování. (Machová, Kubátová, 

2009) 

 

 

3.9 Terénní služby 

Terénní služby jsou pracovníky střediska realizovány dle zákona 109/2002 Sb, § 16, odst. 

3d). Tyto služby středisko nabízí především z  důvodu jejich nedostupnosti. Důvodem je 

široká spádová oblast, kterou je kromě domažlického regionu i region klatovský, 

horažďovický, sušický, tachovský a stříbrský. Tyto terénní služby jsou nazývány 
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„Poradenské dny“. Jedná se o reedukačně terapeutické činnosti, které probíhají přímo na 

městském úřadě, nebo na základních školách (Výroční zpráva, SVP Domažlice, online). 

Obr. 1.: Zobrazení míst, kde Středisko výchovné péče Domažlice poskytuje své služby 

v Plzeňském kraji 

 

Zdroj: Firbachová, 2014, s. 10. 

 

Obrázek zobrazuje spádové oblasti Střediska výchovné péče v Domažlicích. Označená 

místa znázorňují oblasti, kterým je nabízena terénní práce.  

Práce s klientem na školách se osvědčuje díky úzké spolupráci s výchovnými poradci, 

metodiky prevence a třídními učiteli. Pro rodiče i dítě je škola navíc přirozené prostředí. Po 

úvodní části, kdy je přítomen zpravidla třídní učitel poskytující aktuální informace o 

chování a prospěchu žáka, dále pracují odborní pracovníci pouze s klientem a jeho 

rodinou. Učiteli jsou poté podávány informace a doporučení související pouze se školní 

problematikou. Výhodou této služby je, že se daří zachytit problémy v rané fázi vývoje. 

Další nabízené služby školám jsou popsány v kapitole věnující se právě spolupráci na 

školách (kapitola 5.1). 

Práce v terénu na příslušných městských úřadech a jejich odděleních sociálně právní 

ochrany dětí -  OSPOD má výhodu dostupnosti. Pro řadu sociálně znevýhodněných klientů 
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je tato služba k dispozici v pravidelně jednou měsíčně. Výhodou je úzká spolupráce s 

pracovníky OSPOD, kdy si pružně předávají informace před zahájením spolupráce, a 

současně i po jejím ukončení. (Výroční zpráva, SVP Domažlice, online) 
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4 Práce s rodinou 

Kapitola je věnována rodině a výchovným stylům. Jedním z hlavních důvodů je, že práce 

střediska je především cílena na narovnání vztahů v rodině klienta, na podporu a terapii 

dětí často traumatizovaných. Odborní pracovníci se snaží v některých případech 

spolupracovat i se širší rodinou klienta. Nedostatečný nebo nevhodný model chování 

v rodině zvyšuje riziko vzniku poruch chování a emocí dítěte. 

Rodina je primární skupinou, ve které se od narození dítěte formuje osobnost dítěte a ve 

které zároveň prožíváme všechny fáze svého života. Havlík ve své publikaci cituje definici 

z Velkého sociologického slovníku, kde se uvádí, že: „ je rodina nejdůležitější společenská 

skupina a instituce, která je základním článkem sociální struktury i základní ekonomickou 

jednotkou a jejímiž hlavními funkcemi je reprodukce trvání lidského druhu a výchova, 

respektive socializace potomstva, ale i přenos kulturních vzorů a zachování kontinuity 

kulturního vývoje“. (Havlík, Koťa, 2007, s. 67) 

Rodinu označujeme jako přirozené prostředí, do něhož se člověk rodí, aniž by si mohl 

vybrat jiné. Rodinné prostředí je ideálním místem pro stimulaci příznivého rozvoje děti, 

zázemím, v němž prožívají pocity přátelství, sympatie, lásky, bezpečí. Je to především 

sociální prostředí plné důvěrných vztahů lidí, kteří jsou si nejbližší. 

Lze říci, že je rodina prvním zdrojem uspokojování potřeb, svými výchovnými postupy 

přináší první omezování, frustrování. Dítě se učí mateřskému jazyku, konkrétní podobě 

řeči typické pro rodinu, do níž patří. Přijímá v ní platné hodnoty a učí základnímu 

životnímu stylu. Znamená to, že vliv rodiny na dítě a jeho psychiku je velmi silný. Rodina 

může vývoj dítěte příznivě stimulovat, ale také být brzdou tohoto vývoje, zdrojem 

zanedbání, utlumení, narušení vývoje schopností, charakteru a celé osobnosti dítěte. 

Některé výchovné styly, mohou být pro zdravý vývoj dítěte nevhodné. Jedná se především       

o nedostatečné vedení dítěte, tvrdé či proměnlivé vyžadování kázně, zanedbávání, nedostatek 

zájmu apod. Nejčastěji se jedná o nápodobu nevhodného chování rodičů nebo o přijímání 

nevhodného, odlišného hodnotového systému. Mezi nevhodný rodičovský vzor pak můžeme 

zařadit kriminální chování jednoho z rodičů, antisociální chování či zneužívání návykových 

látek. Důležitý je tedy charakter interakce v rodině a harmoničnost vztahů mezi jejími členy. 

Nepříznivě na dítě působí manželské hádky, rodinné násilí, ale také psychiatrické onemocnění 
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(např. deprese). Vojtová uvádí, že absence citové vazby na klíčovou osobu v dětství zakládá 

problémy v navazování vztahů do celého života. (Vojtová, 2008) 

Na způsob výchovy v rodině působí celá řada faktorů. Jedná se například o sociální 

postavení rodičů, jejich věk, vzdělání a kulturnost. Početnost rodiny, mravní kvality rodičů, 

ale i způsob jejich soužití a hlavně kvalita rodinné výchovy. V poslední době kvalitu 

rodinné výchovy významně ovlivňuje aspekt ekonomické náročnosti rodinného rozpočtu, 

který sekundárně ovlivňuje rodinu jako celek, vztah mezi členy rodiny a vede k trvalému 

napětí v rodině. 

 

4.1 Styly rodičovské výchovy 

Pro správný psychický vývoj dítěte je nezbytná určitá míra rodičovské autority. Děti 

potřebují vedení rodičů, aby se naučily rozeznávat špatné od dobrého a základní pravidla 

slušného chování. Toho všeho rodiče dosáhnou přiměřeným odměňováním, nebo naopak 

adekvátními tresty. Dítě se během svého života setká s mnoha výchovnými styly a reaguje 

na ně odlišně. Podstatou při formování osobnosti dítěte je však vždy emoční vztah k němu 

a způsob výchovného vedení. 

Způsob výchovy znamená celkovou interakci a komunikaci dospělých (matky, otce, učitele, 

rodiny, školy atd.) s dítětem. Projevuje se volbou a způsobem užití výchovných prostředků, 

postupů a metod. Podstatný ve výchově je také emoční vztah k dítěti a způsob výchovného 

řízení. Volba nejvhodnějšího výchovného postupu pro vlastní dítě je na rozhodnutí každého 

z rodičů. Každý postup má určitě přednosti, úskalí i rizika, každý vede k trochu jiným 

výsledkům. Proto je ve výchově dítěte důležité, aby si rodiče ujasnili, co od dítěte očekávají, 

jak si svého potomka představuji jako dospělého.  

Při výchově se často setkáváme s nevhodnými styly výchovy, které jsou evidentně 

nevhodné pro vývoj dítěte. Langmeier a Krejčířová uvádějí, že se jedná především             

o následující:  

 „Výchova rozmazlující: Rodiče splní dítěti každé přání a projevují mu až tzv. opičí 

lásku. I pokud pominu, jak nesmírně náročné je toto chování pro samotné rodiče, 

nemůžu si nepředstavit, jak se asi takto vychovávané dítě, kterému je vše ihned 
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splněno a ve všem vyhověno, zachová ve chvíli, kdy je později mimo domov 

konfrontováno s realitou všedního dne a ukáže se, že podobné praktiky mu jinde 

neprojdou.  

 Výchova zavrhující: Rodiče svým chováním dítě citově odmítají ať už otevřeně 

nebo skrytě. Své chování ospravedlňují nezbytností kázně. Dítě často z chování 

rodičů cítí negativní postoje, setkávají se s pocity odmítání a nesouhlasu.  

 Výchova nadměrně ochraňující (hyperprotektivní): Rodiče jednají ve snaze 

omezit všechna rizika, která dítěti hrozí a brání mu tak v získání nezbytných 

dovedností a v cestě k vlastní samostatnosti.  

 Výchova perfekcionistická: převažuje úsilí o dokonalost, perfektní výkony nejen 

doma, ale i ve škole, v zájmových kroužcích, ve sportu. Mnohdy je dítě přetěžováno 

a jsou na ně kladeny požadavky, které svou náročností neodpovídají jeho věku        

a mnohdy ani možnostem.  

 Výchova nedůsledná: Rodič je dle své nálady a stavu jednou mírný jednou přísný, 

netrvá na jednou již řečeném a nedává dítěti jasná pravidla. Tím ho uvádí v chaos. 

Velmi často k tomuto dochází vlivem různých stylů výchovy jednotlivých rodičů, 

jejichž jednání se dostává do střetu. Myslím si dokonce, že například                      

u rozvedených rodičů může být i velmi těžké se podobnému chování ubránit, 

přestože se rodiče relativně snaží.  

 Výchova zanedbávající, týrající, zneužívající, deprivující: Jedná se o krajní případy, 

kdy je dítě ohroženo na zdraví, a to jak fyzickém, tak i psychickém“. (Langmeier, 

Krejčířová, 2006, s. 52) 

 

Odměny a tresty jsou nástroje, které patří mezi běžné výchovné prostředky. Ze všeho 

nejdůležitější je si uvědomit jasnou hierarchii vztahu. Rodiče a děti nejsou kamarádi, nejsou 

ani partneři. Děti ve svých rodičích potřebují cítit přirozenou autoritu. Očekávají od nich 

srozumitelné vedení a vymezování hranic. Potřebují se od nich dozvědět, že každé lidské 

jednání má své následky. A že spokojený je nakonec jen ten, kdo se naučí mít odpovědnost za 

vlastní jednání. Nejdůležitější je potřeba pevných hranic. 

Odměnám ve výchově se věnují také Langmeier s Krejčířovou, kteří uvádí, že: „důsledné 

poskytování odměn po každém žádoucím chování zpravidla vede k rychlému vzestupu 
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tohoto chování, nepravidelné odměňování způsobuje pomalejší vzestup, ale výsledek může 

být trvalejší. Odměňování chování, které není sice zvláště užitečné, ale není ani rušivé, 

může znamenat prodloužení doby, kdy se dítě neangažuje z nedostatku jiného zaměstnání v 

provokativním nebo přímo agresivním jednáním“. (Langmeier, Krejčířová, 2006, s. 264) 

Odměny mohou být různého charakteru. Jedná se o pohlazení, souhlas, pochvalu, ocenění, 

dárek či finanční hotovost. V knize Respektovat a být respektován je pochvala označena jako 

určité pozitivní vyjádření o činnosti, chování nebo vlastnostech druhé osoby. Pochvalou se 

vyjadřuje skutečnost, že se jeden člověk cítí v pozici, v níž může hodnotit druhé. Pochvaly 

v nás vzbuzují příjemné pocity. (Kopřiva, Nováčková, 2008) 

Naopak při nesprávném chování nemá být reakce dospělého ve smyslu, že se nic nestalo, 

ale naopak pokud dochází k překračování psaných i nepsaných norem dobrého chování,     

k porušování dohod a pravidel, k ubližování je třeba reagovat (Kopřiva, Nováčková, 2008). 

Trest by měl mít funkci určitého aktu spravedlnosti. Je důležité, aby dítě plně porozumělo 

svému provinění. Trest však vyžaduje rozvahu a klid. Matějček k trestu uvádí: „Trestem 

není to, co si vymyslel a za trest považuje vychovávající, nýbrž co dítě jako trest vnímá, 

pociťuje a prožívá. Je to „onen nepříjemný, tísnivý, zahanbující, ponižující pocit, kterého 

bychom se chtěli co nejdříve zbavit a kterému bychom se chtěli rozhodně pro příště 

vyhnout“. (Matějček, 1995, s. 26) Trest se používá ve výchově k určité korekci chyby, na 

principu učení špatnou zkušeností. Je ovšem třeba připomenout, že takový postup               

u některých dětí nefunguje a selhává. Dochází pak k určité spirále nekonečných                   

a neúčinných trestů. 

Hlavním cílem pracovníků Střediska v Domažlicích je obnovení narušených funkcí rodiny, 

nastavení změny výchovného stylu rodičů tak, aby po pobytu nedocházelo k vyhrocení 

problémů či nedostatků v péči o dítě. Z tohoto důvodu je důležitá následná péče po pobytu, 

se kterou úzce souvisí i spolupráce s dalšími subjekty, jejichž společným cílem je podpora 

a udržení změny chování klienta a celkového fungování rodiny. 
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4.2 Formy spolupráce s rodinou klienta 

Nedílnou součástí práce s klientem během pobytu je spolupráce s rodiči nebo osobami 

odpovědnými za jeho výchovu. Tato spolupráce probíhá formou poradenské, diagnostické        

a terapeuticko-intervenční činnosti. Rodiče se dále účastí programů střediska, kterými jsou 

Rodičovské skupiny nebo Rodinný den. 

 Poradenskou činnost můžeme charakterizovat jako určité poskytování odborných rad            

a doporučení týkajících se nejčastěji výchovných stylů, podpory rodičovských kompetencí. 

Tento způsob spolupráce je poskytován v rámci individuálních konzultací, kterých se účastní 

pouze rodiče. Během těchto konzultací jsou podávány odborné rady. V případě, že klient 

odjíždí na víkendovou vycházku, která je od pátečního odpoledne do nedělního podvečera 

probíhá konzultace společná, které se účastní i klient a domlouvají se pravidla na víkend, a to 

jak pro dítě, tak i jeho rodiče. (MŠMT, Metodický pokyn SVP, online) 

Terapeuticko-intervenční činnosti jsou zaměřené na práci s celou rodinou. Těchto činností se 

účastní rodiče nebo osoby odpovědné za výchovu dítěte v rámci Rodičovských skupin             

a Rodinného dne. Četnost schůzek určuje středisko, rodiče jsou s termíny seznámeni před 

nástupem dítěte na pobyt. Během pobytu v domažlickém středisku se pořádají dvě Rodičovské 

skupiny a jeden Rodinný den. Tohoto dne se účastní kromě rodičů a klienta i členové rodiny 

(tedy sourozenci klienta). Cílem těchto skupin je podpora rodičovských kompetencí a zlepšení 

vztahů uvnitř rodiny. Terapeutické činnosti jsou zaměřené na spolupráci a vzájemnou interakci 

jednotlivých členů rodiny. (SVP Domažlice – Výroční zpráva, online) 

 V rámci Rodinného dne se využívá práce s kamerou, tzv. videotrenink interakcí VTI. Tato 

metoda je vhodná právě pro rodiny, kde jsou problémy při výchově a vedení svých dětí. Cílem 

této metody je analýza interakčních prvků a vzorců v rodině. Terapeut se od začátku zaměřuje 

na budování a podporu pozitivních kontaktů a posílení kvalitní komunikace mezi všemi členy 

rodiny. Metoda není zaměřená na problém, ale snaží se nabídnout rodině možnost dalšího 

rozvoje. (online. spin. vti.cz) 
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5 Spolupráce s dalšími subjekty 

Spolupráce s dalšími subjekty, které se podílejí na prevenci a řešení rizikového chování 

zahrnuje především vzájemnou informovanost o kompetencích a poskytovaných službách. 

Středisko zprostředkovává zájemcům základní informace o službách a kontakty na 

specializovaná zařízení. (MŠMT, Metodický pokyn SVP, online) Pro Středisko 

v Domažlicích je důležitá spolupráce s dalšími institucemi, které společně participují, a tím 

podporují klienta v nápravě jeho chování. 

 

5.1 Spolupráce se školami 

Středisko spolupracuje se školami, poskytuje odborné informace a pomoc pedagogickým 

pracovníkům odpovědným za výchovu a vzdělávání a spolupracuje s odbornými 

pracovníky, kteří participují na výchově dětí a mládeže. (MŠMT, Metodický pokyn SVP, 

online) Spolupráce se školami je velice důležitá, a to především z důvodu, že dle 

statistických údajů, které uvádí Středisko v Domažlicích ve výroční zprávě, jsou právě 

školní problémy jedním z důvodů zahájení spolupráce.  

V rámci terénní péče poskytuje zařízení v Domažlicích tzv. „Práci s třídním kolektivem“. 

Cílem programu je diagnostika vztahů ve třídě a následná práce s třídním kolektivem. Je 

zaměřený na odhalení projevů rizikového chování a také na rozvoj sociálních dovedností. 

(SVP Domažlice, Výroční zpráva, online) V této souvislosti je důležité zdůraznit, že 

v rámci selektivní specifické prevence odborní pracovníci Střediska výchovné péče             

v Domažlicích používají na školách metody, které popisuje Čapek ve své publikaci. Patří 

mezi ně: 

 SO-RAD (Hrabal) sociometrický - ratingový dotazník je metoda, která se 

využívá na 2. stupni základní školy a středních školách.; na prvním stupni nemá 

využití kvůli náročnosti a představivosti žáků; Žákům jsou rozdány pracovníky 

SVP dotazníky, na kterých je napsán abecední seznam žáků (nejdřív chlapci, 

potom děvčata podle abecedy). Žáci mají za úkol odpovědět na dvě otázky 

prostřednictvím škály 1 - 5 a zdůvodnit své odpovědi. Jedna z otázek je vliv 

jednotlivých žáků a druhá otázka se týká obliby spolužáků. Analýzou získaných 
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údajů pracovníci SVP a třídní učitel zjistí, který žák je vůdcem, tedy vlivnou 

osobou, a který hvězdou, nejvíce oblíbenou osobou. 

 Dotazník B-4 (Braun) dotazník je určen pro první stupeň základní školy. Staví 

proti sobě kladné a záporné body z preferencí ve třídě a zároveň zjišťuje 

spokojenost žáka se svou třídou. Vyhodnocuje se kvalitativně i kvantitativně. 

 Dotazník B-3 (Braun) dotazník využívá SVP pro druhý stupeň základní školy. 

Je podobný dotazníku B-4, ale navíc sleduje sebehodnocení žáka v kontextu 

třídy. (Čapek, 2010) 

 

Dále nabízí středisko výchovné péče poradenské služby pro žáky s negativními projevy 

chování a jejich zákonné zástupce, a to rámci „Poradenských dnů“ na školách, které se 

konají jedenkrát v měsíci a které jsou blíže popisovány v kapitole 3.9. 

Dalším způsobem spolupráce, jak se již uvádí v kapitole věnované filosofii internátního 

pobyt, je určitá kooperace se zástupci kmenové školy klienta, který je na internátním 

pobytu. Hlavním důvodem je seznámení pedagogů s tím, jak se jejich žákovi daří, a to jak 

v oblasti změny chování, tak v oblasti plnění školních povinnosti. Kromě toho se předávají 

doporučení, jak s žákem dále pracovat. Pracovníci střediska jsou v kontaktu se zástupci 

kmenové školy klienta i v katamnestické péči s klientem a jeho rodinou.  

Velký významná na školách má zároveň spolupráce s metodiky prevence a výchovnými 

poradci škol, a to ve všech spádových oblastech spadajících pod Středisko výchovné péče 

v Domažlicích. Díky této spolupráci se daří včasné odhalení počínajících poruch chování.  

 

5.2 Spolupráce s orgány sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) 

Orgány sociálně-právní ochrany dětí a jejich kompetence jsou vymezeny v zákoně 

o sociálně-právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb.  

Orgány sociálně-právní ochrany jsou:  

 obecní úřady obcí s rozšířenou působností, 

 obecní úřady, 

 krajské úřady (v Praze Magistrát hl. města Prahy), 
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 Ministerstvo práce a sociálních věcí, 

 Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí. 

 

Spolupráce s orgány, tedy odděleními sociálně právní ochrany dětí (dále jen „OSPOD“)  je 

pro střediska výchovné péče stěžejní. V době vzniku středisek to byly právě OSPOD, které 

doporučovaly klienty do péče těchto zařízení. Tato oddělení jsou řízena ministerstvem 

práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“). Jejich právním předpisem je zákon číslo 

359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí (novela zákona č. 401/2012 Sb., s účinností 

od 1. ledna 2013) a dále vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení 

zákona o sociálně-právní ochraně dětí. (MPSV, OSPOD, online) 

Jak uvádí MPSV jedním z úkolů OSPOD je zajištění práva dítěte na život, jeho příznivý 

vývoj, na rodičovskou péči a život v rodině. Zahrnuje také ochranu dítěte před tělesným 

nebo duševním násilím, zanedbáváním nebo zneužíváním. Jedním z hlavních úkolů je tedy 

preventivní působení na rodinné vztahy. V souvislosti na spolupráci se středisky výchovné 

péče je důraz těchto oddělení kladen na ochranu dětí před sociálně patologickými jevy. 

Jejich cílem je prevence rizikového vývoje jedince a minimalizace důsledků působení 

sociálně patologických jevů. V těchto případech pracovníci OSPOD, nejčastěji sociální 

kurátoři pro děti a mládež doporučí rodičům a jejich dítěti zahájit spolupráci se střediskem 

výchovné péče. V případě domažlického SVP je pak možnost spolupráce přímo na 

příslušných městských úřadech, kde mají pracovníci střediska již své konzultační 

místnosti. Výhodou je plynulá výměna informací obou institucí, multitýmová spolupráce. 

(MPSV, online)  

Orgán sociálně-právní ochrany dětí má významné postavení účastníka v občanském 

soudním řízení či v řízení trestním. Sociální kurátoři se účastní trestního řízení proti 

mladistvému, podávají návrhy na upuštění od nařízení nebo naopak prodloužení ústavní 

nebo ochranné výchovy, na podmíněné propuštění mimo výchovné zařízení. Dále provádí 

sociální depistáž (šetření v terénu), která je zaměřená na vědomé, cílené a včasné 

vyhledávání jednotlivců, rodin a skupin, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci.  

V případě, že je dítě nebo mladistvý umístěno v zařízení ústavní nebo ochranné výchovy je 

dalším významným úkolem OSPOD sledování dodržování práv dítěte v těchto zařízeních. 
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Vyjadřují se zároveň k pobytu dítěte mimo tato zařízení, tedy k vycházkám u rodičů nebo 

jiných fyzických osob. Na základě jejich žádosti pracovníci dávají souhlas k tomuto 

pobytu. 

Rodiče mohou prostřednictvím oddělení sociálně právní ochrany dětí podávat k soudu 

návrhy a podněty, a to například návrhy na úpravu výchovy a výživy nezletilých dětí a to 

v době do rozvodu i po něm, dále na stanovení výživného na dítě v pěstounské péči, na 

omezení nebo zbavení rodičovské odpovědnosti nebo pozastavení jejího výkonu. S rodiči 

jsou také v rámci poskytování sociálně-právní ochrany dětí sepisovány mimosoudní 

dohody, které se nejčastěji týkají výchovy a péče o nezletilé dítě. (OSPOD, online). 

Sociálně-právní ochrana dětí je kromě OSPOD zajišťována i prostřednictvím řady 

nestátních subjektů, kterými jsou nejčastěji občanské spolky, církve, ale také právnické        

a fyzické osoby. Tyto subjekty svou činnost provádí na základě pověření vydaného 

Ministerstvem práce a sociálních věcí. Některým občanským sdružením a subjektům 

zřizovaných církví bude věnována následující kapitola. 

 

5.3 Spolupráce s probační a mediační službou 

Probační a mediační služba (dále jen „PMS“)je zřízena zákonem č. 257/2000 Sb.,               

o probační a mediační službě ve znění pozdějších předpisů.  Jde o službu, která je 

zřizována Ministerstvem spravedlnosti. 

Dle § 4, odstavce 4 výše uvedeného zákona se služba věnuje péči o mladistvé, kteří jsou 

obviněni z trestné činnosti a dále obviněným, kteří jsou ve věku blízkém věku mladistvých.  

Dále PMS přispívá k ochraně práv osob poškozených trestnou činností. Služba napomáhá 

k určité koordinaci sociálních a terapeutických programů práce s obviněnými, především 

pokud se jedná o mladistvé, uživatele omamných a psychotropních látek. (Zákon 257/2000 

Sb., online) 

Pracovníci střediska výchovné péče s probačními úředníky spolupracují nejčastěji 

v případě, kdy mají společného klienta, který spáchal trestný čin, tedy u kterého se objevilo 

asociální, v některých případech antisociální chování. V těchto případech jsou pak 

mladistvému uložena opatření, a to dle zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech 
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mládeže. Cílem těchto opatření je především: „vytvoření podmínek Účelem opatření vůči 

mladistvému je především vytvoření podmínek pro sociální a duševní rozvoj mladistvého se 

zřetelem k jím dosaženému stupni rozumového a mravního vývoje, osobním vlastnostem,     

k rodinné výchově a k prostředí mladistvého, z něhož pochází, i jeho ochrana před 

škodlivými vlivy a předcházení dalšímu páchání provinění“. (Zákon 218/2003 Sb., online) 

Opatřeními jsou dle výše uvedeného zákona: 

 výchovná opatření,  

 ochranná opatření,  

 trestní opatření. 

V diplomové práci bude věnována pozornost pouze výchovným opatřením, a to z důvodu, 

že se s nimi pracovníci střediska setkávají nejčastěji. 

Dle zákona 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, § 16 lze výchovné opatření 

uložit mladistvému v případě, kdy bylo upuštěno od trestního opatření nebo po 

podmíněném upuštění od trestního opatření. Výchovné opatření se ukládá nejdéle po dobu 

3 let. 

Výchovnými opatřeními dle zákona jsou: 

 dohled probačního úředníka,  

 probační program,  

 výchovné povinnosti,  

 výchovná omezení,  

 napomenutí s výstrahou. (Zákon 218/2003 Sb., online) 

V případě, že se jedná o nezletilého, učiní soud pro mládež opatření potřebná k jeho 

nápravě, která jsou uvedena v § 93 výše uvedeného zákona, a to zpravidla na základě 

výsledků předchozího pedagogicko-psychologického vyšetření.  

Dítě mladší patnácti let není trestně odpovědné, proto se řízení o uložení opatření kromě 

nezletilého dítěte účastní i příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí, zákonní zástupci 

dítěte nebo osoby, kterým bylo dítě svěřeno do výchovy.  
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V těchto případech jsou opatřeními: 

 výchovná povinnost,  

 výchovné omezení,  

 napomenutí s výstrahou,  

 zařazení do terapeutického, psychologického nebo jiného vhodného výchovného 

programu ve středisku výchovné péče,  

 dohled probačního úředníka, 

 ochrannou výchovu, 

 ochranné léčení. (Zákon 218/2003 Sb., online) 

 

Dohled PMS spočívá v pravidelném sledování chování mladistvého, popřípadě nezletilého 

v jeho rodině a způsobu výchovného působení jeho rodičů. Mladistvý je povinen 

spolupracovat s probačním úředníkem, je s ním v pravidelném kontaktu, spolupracuje při 

vytváření a realizaci konkrétního programu jeho výkonu. Je povinen dostavovat se k 

probačnímu úředníkovi v dohodnutých lhůtách.  

Probační program je zaměřený na rozvoj sociálních dovedností a osobnosti mladistvého,    

a to s různým omezením v jeho běžném způsobu života. Směřuje mladistvého, aby se 

v budoucnu vyhnul chování, které by bylo v rozporu se zákonem, a dále k podpoře jeho 

vhodného sociálního zázemí.  Zajišťuje sociální výcvik, psychologické poradenství            

a terapeutický program. (Zákon 218/2013 Sb., online) 

V praxi se pracovníci Střediska výchovné péče v Domažlicích často setkávají s případy, 

kdy je nezletilému nařízeno soudně opatření v podobě dohledu probačního pracovníka,           

současně s jeho zařazením do terapeutického, psychologického nebo jiného vhodného 

výchovného programu ve středisku výchovné péče. V těchto případech spolu pracovníci 

SVP a úředníci PMS Plzeňského kraje velice úzce spolupracují. 
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5.4 Spolupráce se školskými poradenskými pracovišti 

Středisko výchovné péče spolupracuje především s pedagogicko-psychologickými 

poradnami v plzeňském regionu (v Tachově, Domažlicích, Klatovech a v Sušici), a to 

především u klientů, kteří mají speciální vzdělávací potřeby.  Nebo naopak pracovníci PPP 

doporučí zákonným zástupcům spolupráci se střediskem, a to v případě, že kromě 

výukových potíží má klient nevhodné projevy v chování. Sdělování údajů o klientovi 

školským poradenským zařízením je vázáno souhlasem podle zvláštního právního předpisu 

č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. 

 

5.5 Spolupráce s neziskovými zařízeními 

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů dává 

možnost, aby i nestátní subjekty (nadace, občanská sdružení, obecně prospěšné 

společnosti, církve a další právnické a fyzické osoby) na základě pověření vydaného 

krajským úřadem nebo Magistrátem hl. m. Prahy plnily určité úkoly v sociálně-právní 

ochraně dětí, přičemž tyto činnosti výše uvedený zákon přímo vymezuje. Pověřené osoby 

nejsou orgány sociálně-právní ochrany. (Zákon č. 359/1999, Sb., online) 

Autorka se v podkapitolách níže bude věnovat neziskovým organizacím, které své služby 

nabízejí v Plzeňském kraji a se kterými domažlické středisko úzce spolupracuje. Tyto 

organizace prostřednictvím svých služeb napomáhají rodinám v obtížné situaci a jsou 

důležitým článkem, jak pomoci dětem s poruchami chování.  

 

5.5.1 Obecně prospěšná společnost KOTEC 

Spolupráce Kotce o.p.s. se sídlem v Tachově se Střediskem výchovné péče v Domažlicích 

je dlouhodobá, v podstatě trvá od vzniku společnosti, tedy od roku 2004. V Tachově nabízí 

Kotec o.p.s. své služby prostřednictvím Centra pro rodiny o.p.s., a dále prostřednictvím 

Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež „Relax“.  

Centrum podpory rodiny nabízí sociálně aktivizační služby rodinám s dětmi, a to formou 

ambulantní nebo terénní.  Jsou určené rodinám s dětmi, u kterých existují rizika ohrožení 

jejich vývoje nebo u kterých je vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě obtížné 
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sociální situace, kterou rodiče sami bez pomoci nezvládají překonat. Služba obsahuje 

výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským 

prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se 

poskytuje bezúplatně. Pracují s rodinou na základě smlouvy, kde jsou zakotvena jak práva, 

tak povinnosti všech zúčastěných stran. 

Základními principy centra jsou úzká spolupráce s odděleními sociálně právní ochrany dětí 

založená na partnerském přístupu a vzájemné podpoře a předávání si potřebných 

informací. Dalším principem je realizace sociální služby v přímém prostředí rodiny, kdy 

dochází k pravidelným návštěvám v rodině. Posledním principem je dlouhodobá 

spolupráce. Četnost poskytování služby určuje klient. Pracovníci centra dbají na 

individuální přístup. (Kotec o.p.s., Centrum pro rodiny, online) 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Relax Tachov poskytuje ambulantní služby 

dětem a mládeži ohroženým sociálním vyloučením. „Služba je určena rizikovým, 

neorganizovaným dětem a mládeži, kteří jsou ohroženi sociálně – patologickými jevy, nebo 

mají vyhraněný životní styl neakceptovaný většinovou společností. Základním prostředkem 

pro navázání kontaktu s cílovou skupinou je nabídka volnočasových aktivit“. (Kotec o.p.s., 

online) Posláním společnosti je poskytnout jednak bezpečný prostor pro možnost trávení 

volného času a dále profesionální pomoc a podporu v náročných životních situacích 

mládeže v období dospívání. Relax vytváří pestrou nabídku preventivních a volnočasových 

aktivit, při kterých se zaměřují na mapování a rozvíjení silných stránek klienta. (Kotec, 

o.p.s., Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, online) 

 

5.5.2  Domus – Centrum pro rodinu, z.s.  

Domus – Centrum pro rodinu, z.s. je jedním z významných zařízení, se kterými pracovníci 

domažlického střediska spolupracují. Zapsaný spolek zaujímá v systému poskytování 

sociálních služeb v Plzeňském kraji významné a pevné postavení. Poskytují sociálně 

aktivizační služby dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, a vyhlášky č. 505/2006 

Sb. a služby vyplývající z povinností osoby pověřené pro uzavírání dohod o výkonu 

pěstounské péče, resp. ze zákona 359/1999 Sb., o sociálněprávní ochraně dětí, ve znění 
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pozdějších předpisů, a zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Jejich základními 

programy je Sanace rodiny a Náhradní rodinná péče. (Domus-cpr.cz, online)  

Sanace rodiny je dle MPSV jedním z nástrojů podpory rodiny. Poskytují ji jak OSPOD, tak 

právě neziskové  sektory. Jedná se o podporu rodin, které se často dlouhodobě ocitají          

v situaci nejrůznějších starostí – existenční nejistota, strach ze ztráty bydlení, nestabilní       

a nejisté vztahy v rámci užší i širší rodiny, sociální pozice outsidera na okraji společnosti. 

Cílem sanace rodiny je předcházet, zmírnit nebo eliminovat příčiny ohrožení dítěte             

a poskytnout rodičům i dítěti pomoc a podporu k zachování rodiny jako celku. Jedná se 

především o činnosti směřující k odvrácení možnosti odebrání dítěte mimo rodinu, nebo 

naopak k realizaci kontaktů dítěte s rodinou v průběhu jeho umístění do ústavní výchovy 

nebo k umožnění jeho bezpečného návratu domů. (MPSV , online)   

Tým pracovníků spolku se snaží o podporu všech členů rodiny. Rodiny, se kterými se 

nejen pracovníci Domusu setkávají, mají často takzvaný transgenerační předávání modelů 

chování, jež prohlubují negativní dopad na kvalitu života dítěte i rodiny 

Pokud dítě vyrůstá v nepodnětném prostředí, kdy mu rodiče nejsou schopni vytvořit pevné 

emocionální a socioekonomické zázemí a nejsou mu dobrým příkladem pro život, nebo kde 

dokonce dochází k násilí, je téměř nemožné, aby si dítě tyto špatné návyky více či méně 

neosvojilo. Právě takovým rodinám se spolek snaží pomáhat. Pracují s rodinou na základě 

smlouvy, kde jsou zakotvena jak práva, tak povinnosti všech zúčastěných stran a to 

nejčastěji přímo v rodině. Jejich základními principy jsou: zájem dítěte, respekt, osobní 

přístup, dostupnost, diskrétnost, rovnost a dobrovolnost. Své sociální služby poskytuje 

zařízení zdarma.  

 Domus se věnuje také náhradní rodinné péči, která je vnímána odbornými pracovníky jako 

vyprofilovaný systém vzdělávání pro osoby, které mají zájem o pěstounskou péči. Jejich 

nabídky vzdělávání jsou přizpůsobené individuálním potřebám pěstounů. Pořádají se pro 

ně víkendové nebo týdenní vzdělávací pobyty, o které je velký zájem.  Pěstouni oceňují 

informace, které získávají, i možnost sdílet své zkušenosti a konzultovat své problémy. 

Odborné služby jsou zpoplatněny dle dohody. Klienti náhradní rodinné péče mohou využít 

http://www.domus-cpr.cz/
http://www.domus-cpr.cz/
http://www.domus-cpr.cz/
http://www.domus-cpr.cz/
http://www.domus-cpr.cz/
http://www.mpsv.cz/
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služby zdarma v rozsahu uvedeném v Dohodě o výkonu pěstounské péče. (Domus-cpr.cz, 

online)  

 

5.5.3 Diakonie Západ  

Diakonie Západ (dále jen „diakonie“) je dalším neziskovým subjektem, se kterým středisko 

v Domažlicích spolupracuje. Své služby již poskytuje více než 20 let, a to v oblasti péče    

a prevence. Pomáhá se zaměstnáváním lidí se zdravotním znevýhodněním. „Poslání 

Diakonie Západ lze shrnout do jedné věty: "Pomáháme kvalitními sociálními službami tam, 

kde na to člověk sám nestačí. Naše pomoc má mnoho tváří". (Diakoniezapad.cz, online)  

Jednou ze služeb, kterou Diakonie nabízí je sociálně aktivizační podpora rodiny s dětmi,      

a to pod názvem Archa pro rodiny s dětmi (dále jen „Archa“). Jejím hlavním cílem je 

pomoc rodině v náročných životních situacích, kdy může být ohrožen zdravý vývoj dítěte, 

a kdy rodiče svoji situaci bez podpory druhých nedokážou sami vyřešit. V takových 

případech se pracovníci Archy snaží svojí podporou stabilizovat život rodiny, tak aby 

fungovala samostatně podle svých nastavených pravidel.  

Pracovníci Archy se nejčastěji věnují klientům, kteří se ocitli v náročných životních 

situacích, jako je rozvod rodičů, problematický vztah s jedním z rodičů, popřípadě časté 

konflikty v rodině. Snaží se společně s rodiči o vytvoření vhodného a podnětného 

prostředí.   

V rodinách, se kterými pracovníci pracují, mají rodiče často nevhodný výchovný styl, který 

vede k poruchám chování dítěte. Pracovníci Archy se snaží o určitou modifikaci chování    

v rámci rodinných vztahů, a to postupným plněním dílčích cílů, jak pro rodiče, tak dítě, 

společně si stanoví jasná pravidla, domlouvají si možnosti aplikace odměn a trestů ve 

výchově, které mohou postupně vést ke zlepšení problémového chování dítěte. Následně  

pak pracovníci s rodiči a dítětem vyhodnocují tyto dílčí cíle. Toto vyhodnocování může 

probíhat i přítomnosti odborného pracovníka ze SVP. (Diakoniezapad.cz , online) 

 Archa zároveň pomáhá rodinám, které se ocitly v nepříznivé finanční situaci. Ta je 

nejčastěji způsobena ztrátou zaměstnání nebo dluhy.   

http://www.domus-cpr.cz/
http://www.domus-cpr.cz/
http://www.domus-cpr.cz/
http://www.domus-cpr.cz/
http://www.diakoniezapad.cz/
http://www.diakoniezapad.cz/
http://www.diakoniezapad.cz/
http://www.diakoniezapad.cz/
http://www.diakoniezapad.cz/
http://www.diakoniezapad.cz/
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Z této kapitoly jasně vyplývá, jak moc je pro dítě důležité správné rodinné fungování Dále 

nutnost podpory rodiny v případě, že neplní některé nebo dokonce všechny funkce. Cílem 

intervencí neziskových i státních subjektů je zmírnění nebo odstranění problému. 

Základem úspěšné a účinné intervence je pozitivní a podpůrný vztah mezi pracovníkem     

a klientem. 
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6 Cíl práce a výzkumné otázky 

Tématem diplomové práce je analýza metod užívaných během internátního pobytu ve 

Středisku výchovné péče v Domažlicích a jejich vliv na změnu chování a jednání 

z pohledu klientů. Záměrem výzkumného šetření je snaha o zmapování vlivu pobytu na 

nastavení určitých změn v chování klientů, a to především v užším smyslu, tedy zaměřené 

na konkrétní klienty a jejich rodiny.  

Cílem praktické části je zjistit, které způsoby práce se během pobytu podílejí na 

zmírnění nebo odstranění příčiny nebo důsledku již rozvinutých poruch chování, a to 

z pohledu klientů a jejich rodičů. Jak samotní klienti nahlížejí na pobyt, co bylo dle 

jejich názoru důvodem pobytu ve středisku, která z technik nebo aktivit jim přispěla 

k určitému nastartování změn v jejich chování, a zdali bylo pro ně během pobytu něco 

obtížné. Dále byly rozhovory zaměřené na pohled rodičů, jejichž děti pobyt již 

absolvovaly. Jak oni nahlížejí na pobyt ve středisku, zdali došlo po pobytu v rodině 

k nějakým pozitivním změnám, a to nejen v chování a jednání dětí, ale i u nich samotných, 

a které způsoby práce jim během spolupráce vyhovovaly. 

Ze stanoveného cíle vyplynuly následné výzkumné otázky: 

Které metody a formy práce napomáhají klientům změnit jejich chování?  

Jak nahlížejí na metody práce samotní rodiče?  

Vnímají rodiče spolupráci se střediskem za důležitou? 

 

6.1 Metody zpracování 

Vzhledem k povaze diplomové práce si autorka zvolila kvalitativní výzkum. Tento typ 

výzkumu pracuje s údaji ve slovní podobě, kdy se jedná o výstižný, plastický a podrobný 

popis daného jevu. Jeho zastánci si cení osobního vkladu a přínosu jednotlivých 

respondentů. Dle Švaříčka a Šeďové je kvalitativní přístup „proces zkoumání jevů a 

problémů v autentickém prostředí s cílem získat komplexní obraz těchto jevů založený na 

hlubokých datech a specifickém vztahu mezi badatelem a účastníkem výzkumu. Záměrem 

výzkumníka provádějícího kvalitativní výzkum je za pomoci řady postupů a metod rozkrýt a 
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reprezentovat, to jak lidé chápou, používají a vytváří sociální realitu“. (Švaříček, Šeďová a 

kol. 2007, s. 17) 

Jako úvodní metoda kvalitativního přístupu byla pro tuto diplomovou práci vybrána 

případová studie. Tato výzkumná strategie je využívaná dle Miovského zejména v případě, 

kdy potřebujeme zkoumat určitou jasně vymezenou skupinu osob, která má zřetelné 

vzájemné vazby, kde je velmi důležité sledovat vývoj vztahů v dané skupině vůči určité 

skupině společnosti. (Miovský, 2006)  

Dále byla zvolena metoda interview neboli rozhovoru, který umožňuje zjistit konkrétní 

fakta, dává možnost proniknout do postojů a názorů respondenta. Pro jeho průběh je velmi 

podstatné navození určitého přátelského vztahu. Obsahem interview jsou otázky a 

odpovědi, kdy se používají otázky uzavřené, polozavřené a otevřené. Interview je 

charakteristický předem připraveným, strukturovaným postupem, opírajícím se o soubor 

promyšlených otázek. 

Autorka si pro klienty připravila polostrukturované interview. Zajímala se především o 

důvod nástupu na pobyt. Co bylo pro klienty během pobytu obtížné, která z aktivit, technik 

jim dle jejich názoru pomohla nastartovat změnu v jejich problémovém chování. U klientů, 

kteří byli aktuálně na pobytu, se dotazovala, co by chtěli ještě na svém chování změnit, co 

je pro klienty během pobytu obtížné, co jim naopak pomáhá při změně v jejich naučených 

nevhodných projevech chování, které způsoby práce jim vyhovují.  

U rodičů byly rozhovory zaměřené na zmapování situace v rodině, jak rodiče zpětně 

nahlížejí na pobyt, co si myslí, že se změnilo v chování jejich dítěte, a co naopak oni sami 

museli změnit. 

Celková analýza rozhovorů je provedena za použití metody zakotvené teorie. Jedná se       

o další z přístupů v kvalitativním výzkumu. 

V rámci výzkumného vzorku si autorka zvolila metodu záměrného výběru. Jde                   

o nejrozšířenější výběr v případě aplikace kvalitativního přístupu,  kdy cíleně vyhledáváme 

účastníky dle jejich určitých vlastností. (Miovský, 2006)  
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6.2 Charakteristika výzkumného vzorku 

Výběr respondentů byl záměrný, účelový. Rozhovor byl se souhlasem všech respondentů 

zaznamenáván na diktafon, což umožnilo přesnější záznam informací a zredukovalo čas, 

který byl k rozhovoru potřebný. Zákonní zástupci respondentů – klientů i samotní 

dotazovaní rodiče byli ujištěni, že bude záznam sloužit pouze k účelům diplomové práce a 

nebude k nim mít žádná třetí osoba přístup. 

Výzkum se skládá ze tří souborů o celkovém počtu 18 respondentů, přičemž v jednotlivém 

souboru je vždy šest respondentů.  

První výzkumný vzorek tvoří klienti, kteří byli v době rozhovorů čtyři měsíce od ukončení 

pobytu, jež absolvovali ve SVP Domažlice v období září-říjen školního roku 2016/2017, a 

jsou dále v katamnestické péči zařízení. Rozhovory s těmito respondenty byly provedeny 

v únoru 2017. Bylo tak možné posoudit, jak způsob práce pracovníků střediska výchovné 

péče ovlivnil negativní projevy v chování a jednání klienta, zda terapeutické a 

resocializační působení zařízení bylo úspěšné.  

Druhý soubor pak tvořilo šest klientů, kteří byli v době rozhovorů aktuálně na pobytu, a to 

v období leden-únor 2017 a měli za sebou jeho polovinu, tedy jeden měsíc. Rozhovory 

byly provedeny na počátku února 2017. 

Třetí soubor tvořilo šest rodičů nebo osob odpovědných za výchovu, a to první skupiny 

klientů. Rozhovory s rodiči byly provedeny také v únoru 2017. 

Po vyhodnocení jednotlivých skupin provedla závěrečnou komparaci jednotlivých 

výpovědí. 
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6.3 Strukturovaná případová studie 

Autorka se při studiu jednotlivých kazuistik všech 12 klientů zabývala těmito dílčími 

problémy: 

 věkovým zastoupením klientů, 

 rodinným prostředím klienta, 

 dominantním problémem klienta, který byl důvodem nástupu na pobyt. 

V níže uvedených grafech je popsaný výzkumný vzorek klientů.  

Věkové zastoupení těchto respondentů bylo od 10 do 15 let., viz graf č. 1. Z toho 1 dívka a 

11 chlapců, viz graf č. 2. 

 

Graf č. 1: Věkové rozpětí respondentů. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2017. 

 

Z grafu je patrné, že počty klientů ve věku 11, 12, 13 a 15 let byli shodně zastoupeni vždy 

v počtu dvou. Nejmladšímu klientovi bylo 10 let. Naopak nejpočetnější skupinou byli 

klienti ve věku 14 let, kteří byli celkem tří.  
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Graf č. 2: Zastoupení klientů dle pohlaví 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2017 

 

Z grafického znázornění zastoupení klientů dle pohlaví. Ve sledovaném vzorku bylo 

celkem 11 chlapců a 1 dívka. 

U popisovaného vzorku klientů se autorka zaměřila také na složení rodiny, zdali vyrůstá 

v rodině úplné, neúplné, doplněné o náhradního rodiče apod. 

 

Graf č. 3 Složení rodiny 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2017. 
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Graf ukazuje, že dotazovaní klienti nejčastěji vyrůstají v neúplné rodině. Často jsou v péči 

matky, pouze v jednom případě byl chlapec v péči otce. Kontakt s druhým rodičem je 

mnohdy nepravidelný.  

Druhá forma rodiny je pak rodina doplněná o náhradního rodiče – nejčastěji partnera 

matky. Jedná se většinou o komplikované vztahy dítěte s tímto rodičem.  

V jednom případě chlapec vyrůstá v adoptivní rodině. Jedná se o čtrnáctiletého chlapce, 

který se zabýval před nástupem na pobyt otázkami ohledně své biologické rodiny, z čehož 

pak pramenilo i jeho problémové chování.  

Jediná z dívek z celého výzkumného vzorku vyrůstala u své pěstounky, tou byla její teta, 

sestra matky.  

Pouze jeden z chlapců žil v úplné rodině.  

Z důvodu komplikovaných rodinných vztahů se autorka zaměřila na vliv rodinného 

prostředí na chování dítěte. Nepodnětné a neharmonické klima v rodině je jednou 

z hlavních příčin vzniku negativních projevů chování dítěte. Pro dítě je významný 

charakter interakce v rodině a harmoničnost vztahů mezi jejími členy. Nepříznivě na dítě 

působí manželské, rodinné násilí, kriminální chování jednoho z rodičů nebo psychiatrické 

onemocnění. 

 

Graf č. 4. Rodinné prostředí klientů 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2017. 
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Graf ukazuje, že u poloviny klientů jde ze strany rodičů o nedůslednou výchovu. Jedná se 

často o nevhodný výchovný styl, nečitelnost způsobu výchovy a narušené komunikace 

v rodině, celkově dále o nejednotnost výchovného působení. Ve dvou případech rodiče 

rizikové chování svého potomka bagatelizují, omlouvají. Tyto děti pak neměly ve škole 

zábrany a často se projevovaly nevodným způsobem - jako je nerespektování pokynů 

učitele, odmítání školní práce.  

Ve dvou případech pramenily výchovné problémy dětí z nadměrného užívání alkoholu 

jednoho z rodičů.  

V dalších dvou se jednalo o narušené vztahy, kdy docházelo k častým konfliktům mezi 

rodiči.  

V jednom případě byl chlapec svědkem domácího násilí, kdy byl agresorem otec. 

Při studiu jednotlivých případů se autorka zaměřila na důvody přijetí klienta na pobyt. 

 

Graf č. 5: Dominantní problémové chování 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2017. 

 

Graf ukazuje, že u daného výzkumného vzorku byly dominantním problémovým chováním 

školní problémy, a to celkem u šesti klientů. V popředí vystupovala především školní 

neúspěšnost, neplnění školních povinností, problémy s docházkou do školy, 

nerespektování autority ve škole.  
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Jedna z dívek měla problém užíváním marihuany, což se následně odráželo právě na školní 

docházce a prospěchu.  

Ve dvou případech důvodem nástupu na pobyt bylo antisociální chování. Z toho jeden 

z klientů kradl doma, rodičům vzal větší obnos peněz. Druhý z chlapců kradl mimo rodinu, 

a to v obchodech a byl zároveň členem nevhodné party. 

 U dalších dvou klientů se jednalo o osobnostní problémy. Tito chlapci byli v péči 

pedopsychiatra, byli medikovaní, jeden z chlapců měl diagnostikovaný syndrom ADHD.  

V posledních dvou případech bylo důvodem nástupu na pobyt agresivní chování, a to jak 

k dospělým (slovní agrese, nerespektování pokynů vyučujícího i rodičů, opoziční vzdor), 

tak k dětem – časté fyzické ataky. Tato agresivita pramenila z narušených vztahů 

s vrstevníky.  

 

6.4 Metoda zakotvené teorie 

„Zakotvená teorie je teorie induktivně odvozená z procesu zkoumání jevu, který 

reprezentuje“. (Miovský, 2006, s. 226) Což znamená dle Miovského, že je vytvořena a 

ověřena pomocí systematického shromažďování údajů a jejich následnou analýzou. Na 

metodu zakotvené teorie jsou kladeny čtyři základní požadavky: 

 shoda mezi pozorovanými a kódovanými skutečnostmi, 

 srozumitelnost, 

 obecnost – schopnost vypovídat o podobných jevech, umět je vysvětlit, 

zdůvodnit, 

 kontrola – zpětné ověření vybudované teorie s výchozími daty. (Cerbin & 

Strauss, 1999 in Miovský, 2006) 

 

Údaje z rozhovorů s jednotlivými respondenty jsou vyhodnoceny tzv. kódováním, což jsou 

základní postupy zakotvené teorie. 
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6.4.1 Otevřené kódování 

„Pod pojmem kódování v kontextu zakotvené teorie rozumíme operace, pomocí nichž jsou 

zjištěné údaje analyzovány, konceptualizovány a opět skládány novými způsoby, což je 

ústředním procesem tvorby nové teorie“. (Miovský, 2006, s. 228) V případě kódování jde  

o určitý způsob analýzy údajů, jejichž výsledkem jsou záznamy kódování.  

Otevřené kódování je prví fází, při které dochází k rozdělení textu na jednotky. Každá 

jednotka má přidělený určitý kód – název.  

Autorka  otevřené kódování rozdělila na tři fáze – tedy rozhovory s klienty již po 

absolvování pobytu značené R1, po měsíčním pobytu značené R2 a rozhovory s rodiči 

značené R3. 

 

Kategorie R1: 

Příčina 

V této kategorii klienti uvádí důvody, pro které si myslí, že byli umístění na pobyt ve 

středisku. Uvádí: „Problémy ve škole, drzý na učitele, s mámou jsem se dohadoval, pral 

jsem se. Drzá ve škole, vyrušovala, nepracovala, hulila, hádala se s tetou. Neučil jsem se, 

nechodil do školy, dlouho do noci na počítači, agresivní ve škole. Drzost ve škole, kouření. 

Nechodil jsem do školy, nepracoval jsem. Kradl jsem peníze, dělal naschvály, tátovi řekl, 

že není můj táta“. 

Obtíže  

Tato kategorie představuje obtížné situace, které pociťovali klienti při pobytu, okolnosti, 

jež byly pro ně těžké. Uvedli: „Obtížné nebýt doma, být pořád pod kontrolou, vadila škola, 

každý den příprava.  Nebýt s rodinou, nebýt se svým klukem, nechodit sama ven, nekouřit. 

Chyběl počítač, občas vztek, chuť někoho zmlátit. Poslouchat, nemít poslední slovo, těžký  

o sobě mluvit, říkat své problémy, chyběli rodiče a brácha, chyběl fotbal. Obtížné všechno. 

Poslouchat, nemít poslední slovo, uklízení, příprava do školy“. 
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Aktivity ve SVP – pozitiva pobytu 

V této kategorii jsou uvedeny aktivity, techniky, které klienti hodnotili kladně, to znamená 

to, co je během pobytu bavilo: „Skupiny - kdy jsem přemýšlel, sportování, nebyla nuda. 

Skupiny – možnost mluvit o rodině – říci svůj názor, aikido, pořád jsme něco dělali, 

skupiny – umíte s námi zacházet, relaxace, kreslení, práce v kuchyni, sport, horolezecká 

stěna, aktivity venku, povídat si s vychovateli“. 

 

Nebavilo mě – negativa pobytu 

Tato kategorie popisuje obtížné situace během pobytu: respondenti uváděli: „Velká 

komunita – měl jsem strach, příprava – museli jsme se učit, vadil mi nácvik divadla, škola 

– pořád se učit, vadilo uklízet, nechodili jsme sami ven, příprava do školy, relaxace, málo 

osobního volna“. 

Nastavení změny 

Tato kategorie zahrnuje, co vnímají klienti jako pozitiva pobytu, v jakých oblastech došlo 

u nich ke změně: Uváděli: „Příprava pomohla ve známkách, pravidla – věděl jsem, co mi 

každý den čeká, zlepšil známky, lépe se učím, mám víc kamarádů, lépe se chovám, jednička 

z chování, lepší známky, nehulím, s tetou dohodnutá pravidla – jejich dodržování, 

důslednost, pravidla, pravidelnost – učení, jídlo, věděl jsem, co nás čeká, mám kamarády, 

kreslení, možnost o sobě přemýšlet – o rodičích, vyučit se“. 

Motivace pro udržení změny 

Kategorie popisuje, co klienty z jejich pohledu určitým způsobem posiluje udržet si lepší 

chováním, nebýt „problémovým“. Uváděli: „Pochopil jsem, že nemá cenu dělat problémy. 

Je lepší poslechnout a nehádat se s učiteli. Jinak se chovám – mám víc kamarádů. 

Jednička z chování. Líp se učím. Chci být doma, ne v děcáku. Chci se vyučit. Nediskutovat, 

nemít poslední slovo. Mám kamarády. Jde mi škola. Chodím na výtvarný kroužek. Rodiče 

mi věří, víc si povídáme. Jsem rád, že si mi rodiče vzali“. 
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Pobyt ovlivnil mé chování 

V kategorii jsou zpětné pohledy na pobyt klientů, doporučili by ho kamarádům? Uváděli: 

„Ano, bylo to dobrý; jste trpěliví. Myslím, že jo, spoustu věcí si uvědomí, v Mařence (pozn. 

ve SVP Domažlice) bylo fajn, ale už k vám nechci. Určitě, je to dobrý. Asi jo, říkal jsem 

kamarádovi, nechce, já taky nechtěl, ale jsem rád. Asi jo, pobyt mi hodně pomohl. Myslím, 

že jo, bylo to tady dobrý“. 

 

Kategorie R2: 

Nastavená změna 

Kategorie popisuje, co klienti během měsíčního pobytu dělají jinak, co změnili na svém 

chování. Uváděli: „Líp pracovat ve škole, víc poslouchám. Víc spolupracovat ve škole, 

poslouchat ve škole i na internátě. Lepší známky, moc se nevztekám, mamina mi chválila, 

že se nevztekám a víc uklízím, nejsem závislý na tabletu. Líp pracuju ve škole, nemám 

problémy s dětmi, mám lepší známky. Víc poslouchám. Nevztekám se tolik, víc poslouchám, 

líp uklízím, nejsem sprostý. Trochu lepší škola“.  

Příčina 

V této kategorii jsou uvedeny důvody nástupu na pobyt z pohledu klienta. Popisovali: 

„Učení, nejde mi škola, zlobím ve škole, peru se. Ve škole jsem nepracoval, pral jsem se a 

krádeže. Neposlouchal jsem mámu, nedělal úkoly, hádal se s učiteli. Špatný vztahy s dětmi, 

nemám kamarády, nadíval jsem učitelce, brečel, když mi něco nešlo. Neposlouchal jsem, 

zlobil ve škole, pral se s dětmi, sprostě nadával. Neposlouchal jsem babi a tátu, byl jsem 

agresivní, někdy je i mlátil. Škola – nepracuju, nedělám úkoly, hádám se s učiteli“.  

Obtíže 

Kategorie popisuje obtíže klientů během pobytu, co je pro ně těžké. Uváděli: „Nějaké věci 

ve škole, občas se neurážet, nenadávat dětem, nejsem na netu. Nemůžu se pohybovat, jak 

bych chtěl, vadí mi večerní komunity, když se hodnotíme – nedostávám pochvaly. Být bez 

rodiny, poslouchat. Všechno, musím poslouchat. Poslouchat, neurážet se, nebaví mi škola. 

Poslouchat a pracovat ve škole. Nejsem s rodinou, poslouchat“. 
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Aktivity v SVP 

Tato kategorie zahrnuje aktivity, činnosti, které klientovi pomáhají v odstranění nebo 

zmírnění nevhodných projevů chování. Uváděli: „Aktivity venku, bruslení, horolezecká 

stěna, pomáhá, že nás pořád kontrolujete, pomáhá mi režim, povídáte si s námi. Chodíme 

ven, bruslíme, chodíme do posilovny, baví mi všechny aktivity, není nuda, pořád něco 

děláme. Pomáhá mi režim a pravidla. Pořád nás kontrolujete, snažím se plnit věci – 

uklízet, psát úkoly. Líbí se mi, jak si s námi povídáte, posloucháte nás, jste spravedliví, 

mám kamarády. Pořád hrajeme nějaký hry, bruslíme, hrajeme fotbal. Kontrolujete nás, 

musíme poslouchat, pořád něco děláme, baví mi fotbálek, ping pong, povídáte si s námi, 

když se něco stane, hned se to řeší. Líbí se mi aktivity venku, hodně sportujeme, 

domlouváte nám, říkáte, co máme dělat jinak, vadí mi to, ale někdy o tom přemýšlím“. 

Plány 

Tato kategorie popisuje, co by chtěli klienti ještě na svém chování změnit: Uváděli: 

„Školu, lepší známky, víc poslouchat. Být víc hodný, těším se domů. Naučit se matiku, víc 

poslouchat. Naučit se ovládat, neurážet se. Abych byl hodný, nemlátil děti a neurážel se. 

Poslouchat tátu a babi. Abych nediskutoval, víc pochopil matiku, nechci propadnout“. 

 

Kategorie R3: 

Pozitivní vliv pobytu 

Tato kategorie popisuje, zdali pobyt splnil očekávání rodičů, jestli měl vliv na chování 

jejich dětí. Rodiče uváděli: „Určitě ano- zlepšila se příprava do školy, dělá si úkoly, je 

skoro bez poznámek. Jsem ráda, že jsem k vám syna dala – neúplně jiný. Jsem 

přesvědčená, že pomohl – neutíká z domova, ve škole lepší známky, nekouří marihuanu. 

Určitě – má lepší známky, snaží se pomáhat, není výbušný. Na sto procent. Má kamarády, 

chodí ze školy spokojený. Splnil – je vidět velká změna, snažíme se s ním jednat jinak“.   

Změna výchovného vedení 

V této kategorii jsou uvedeny konkrétní změny, které učinili samotní rodiče. Uváděli: 

„Snažím se být důslednější, nediskutuji se synem, domlouváme se, co má doma udělat, jsem 
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přísnější. Pochybovala jsem o sobě, vy jste mi v tomto směru pomohli. Víc si věří, mluvím 

narovinu. Snažím se dodržovat doporučení. Chodí k tátovi; omezila jsem pití. Pomohly 

nám sezení“. 

Přeměna 

Kategorie zahrnuje názory rodičů charakterizující změny, které v rodině nastaly po pobytu. 

Uváděli: „Jsem důslednější, víc si povídáme, plánujeme společné aktivity. Jsem přísnější, 

nenechám se přemluvit, syn musí více pomáhat; když něco provede, ví, že bude mít zákaz 

tabletu. Nehádáme se. Snažím se být přísnější. Snažím se pomáhat s úkoly, zkouším syna, 

s tátou se tolik nehádáme. Víc si povídáme;  sám řekne, co bylo ve škole, zeptá se, s čím 

může pomoci. S manželem jsme víc důslední a jednotní“. 

Nepříjemné situace 

Rodiče v kategorii uvádí, situace, které jim byly během pobytu nepříjemné. Uváděli: 

„Poslouchat nepříjemný věci, i když byly pravdivé. Těžké poslouchat některé věci, věděla 

jsem, že máte pravdu, ale vadilo mi to. Když jsme mluvili o pití (pozn. alkohol), jsem 

rozhodnutá to změnit a snažím se.  

Formy práce 

V této kategorii rodiče uvádějí, která forma spolupráce jim více vyhovovala. Uváděli: 

„Obojí mělo své výhody; bylo dobrý vědět, že nejen mé dítě má problémy, lepší ale 

individuální povídání. Spíš individuální; skupiny s ostatními rodiči – některé děti jsou i 

horší, byla dobrá vzájemná podpora. Individuální, bylo to příjemnější. Individuální 

povídání. Líbili se mi úkoly na víkendovou vycházku. Bylo fajn, že jste si nás pozvali 

s tátou společně, pomohlo nám to; líp jsem se cítila sama. Víc mi vyhovuje individuální“ 

. 

6.4.2 Axiální kódování 

Axiální kódování je souborem postupů, kdy jsou údaje získané z otevřeného kódování 

znovu uspořádány pomocí tvoření vazeb mezi kategoriemi. Dle Miovského se snažíme 

kategorie novým způsobem skládat dohromady, nacházet mezi nimi určité vazby. 

(Miovský, 2006) 
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„Tento složitý induktivně-deduktivní proces probíhá v duchu kódovacího systému, který 

zahrnuje podmiňující vlivy, kontext, strategie jednání a interakce a následky. (Miovský, 

2006, s. 221) 

 „Příčinné podmínky – události nebo situace, které vedou k výskytu nebo 

umožňují vznik jevu. 

 Jev – Ústřední myšlenka, událost nebo případ, se kterým mají interakce a 

jednání nějaký vztah, je ovlivněný v podstatě dalšími kategoriemi. 

 Kontext – konkrétní soubor podmínek nebo vlastností, které náleží jevu, jde     

o soubor podmínek, jež jsou pozadí strategií jednání a interakcí. 

 Intervenující podmínky – ovlivňují v podstatě samotný jev, tak strategii jednání. 

 Jednání a interakce – jde o strategii zvládnutí, ovládání, vykonávání nebo 

reagování na jev, a to v závislosti určité participace podmínek. 

 Následky – jsou určitá řešení, výsledky a důsledky jednání a interakce působící 

na jev. (Miovský, 2006) 

 

Autorka následně kategorie rozdělila na deskriptivní údaje, které svým obsahem sdělují 

určitý význam, který je relativně jednoznačně popsatelný a od kterého se lze velmi málo 

odchýlit. 

Dále pak na interpretativní údaje, jejichž význam není často možné definovat bez 

kontextu, mnohdy je lze interpretovat různým, nejednotným způsobem. (Miovský, 2006) 
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Kategorie R1 

Tabulka č. 1: Axiální kódování R1 

Příčinné 

podmínky 

Jev Kontext Intervenující 

podmínky 

Jednání a 

interakce 

Následky 

Příčina Obtíže 

 

Nebavilo mě Nastavení 

změny 

Pobyt ovlivnil 

mé chování 

Aktivity ve 

SVP 

Obtíže Aktivity ve 

SVP 

Nebavilo mě Nastavení 

změny 

Motivace pro 

udržení 

změny 

Pobyt ovlivnil 

mé chování 

Obtíže 

 

Příčina Nastavení 

změny 

Motivace pro 

udržení změny 

Aktivity ve 

SVP 

 

Pobyt ovlivnil 

mé chování 

Nebavilo mě Nastavení 

změny 

 

Motivace pro 

udržení 

změny 

Aktivity ve 

SVP 

x Pobyt ovlivnil 

mé chování 

Nastavení 

změny 

Aktivity ve 

SVP 

Příčina 

 

Nebavilo mě Motivace pro 

udržení 

změny 

Pobyt ovlivnil 

mé chování 

Motivace pro 

udržení 

změny 

Pobyt ovlivnil 

mé chování 

Příčina 

 

Obtíže 

 

Aktivity ve 

SVP 

Nastavení 

změny 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2017 

 

Deskriptivní údaje:  

Aktivity ve SVP: 

- skupiny – přemýšlel jsem o sobě; možnost mluvit o sobě; možnost říct svůj názor 

- pořád jsme něco dělali 

- povídat si s vychovateli 
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Nastavení změny: 

- zlepšení ve známkách 

- pravidla – vědět co mi každý den čeká 

- jednička z chování 

- dodržování pravidel 

 

Motivace pro udržení změny: 

- mám víc kamarádů  

- jednička z chování  

- líp se učím; jde mi škola 

- chci být doma, ne v děcáku  

- chci se vyučit 

- mám kamarády 

- chodím na výtvarný kroužek 

- rodiče mi věří, víc si povídáme 

 

Interpretační údaje uváděny v kategoriích:                                                                                                 

- Obtíže 

- Nebavilo mi 

- Příčiny 
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Kategorie R2: 

Tabulka č. 2 – Axiální kódování R2 

Příčinné 

podmínky 

Jev Kontext Intervenující 

podmínky 

Jednání a 

interakce 

Nastavení 

změny 

Obtíže Příčina 

 

Aktivity ve SVP Plány 

Plány Aktivity ve 

SVP 

Příčina Obtíže Nastavení změny 

Aktivity ve 

SVP 

Obtíže Příčina Plány Nastavení změny 

Obtíže Aktivity ve 

SVP 

Příčina Plány Nastavení změny 

Příčina Nastavení 

změny 

Aktivity ve 

SVP 

Obtíže Plány 

Obtíže Příčina Aktivity ve 

SVP 

Obtíže Plány 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2017 

 

Deskriptivní údaje:  

Aktivity ve SVP: 

- pomáhá mi režim a pravidla 

- pořád něco děláme – sport, bruslíme, chodíme do posilovny, baví mi všechny 

aktivity, není nuda 

- pořád nás kontrolujete 

Příčina: 

- nejde mi škola 

- nedělal jsem úkoly 
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- hádal se s učiteli 

- byl jsem agresivní 

Plány: 

- lepší známky, víc poslouchat 

- těším se domů 

- naučit se matiku 

- ovládat se, neurážet se 

 

Intepretační údaje uváděny v kategoriích 

- Obtíže 

- Nastavená změna 
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Kategorie R3 

Tabulka č. 3 – Axiální kódování R3 

Příčinné 

podmínky 

Jev Kontext Intervenující 

podmínky 

Jednání a 

interakce 

Následky 

Změna 

výchovného 

vedení 

Pozitivní 

vliv pobytu 

Formy 

práce  

Nepříjemné 

situace 

x Přeměna 

Nepříjemné 

situace 

Pozitivní 

vliv pobytu 

Formy 

práce 

Změna 

výchovného 

vedení 

Přeměna x 

Přeměna 

 

Pozitivní 

vliv pobytu 

Nepříjemné 

situace 

Změna 

výchovného 

vedení 

Formy 

práce 

x 

Formy 

práce 

Změna 

výchovného 

vedení 

Přeměna Nepříjemné 

situace 

x Pozitivní 

vliv pobytu 

Změna 

výchovného 

vedení 

Nepříjemné 

situace 

Formy 

práce 

Pozitivní 

vliv pobytu 

Přeměna x 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2017 

 

Deskriptivní údaje:  

Pozitivní vliv pobytu 

- zlepšila se příprava do školy, dělá si úkoly 

- neutíká z domova, ve škole lepší známky, nekouří marihuanu 

- má lepší známky, snaží se pomáhat 

- má kamarády, chodí ze školy spokojený 
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Změna výchovného vedení 

- snažím se být důslednější, nediskutuji se synem 

- domlouváme se, co má doma udělat, jsem přísnější 

- pochybovala jsem o sobě, vy jste mi v tomto směru pomohli 

- snažím se dodržovat doporučení 

- omezila jsem pití 

Přeměna 

- jsem důslednější, víc si povídáme 

- plánujeme společné aktivity  

- jsem přísnější, nenechám se přemluvit 

- nehádáme se 

- s manželem jsme víc důslední a jednotní 

-  

Intepretační údaje uváděny v kategoriích: 

- Nepříjemné situace 

- Formy práce  
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6.4.3 Selektivní kódování 

Selektivní kódování je proces, kdy dochází k výběru centrální kategorie, kterou následně 

uvádíme do vztahu s ostatními kategoriemi. Tyto vztahy pak následně potvrzujeme a 

konceptualizujeme. Jde tedy de facto o kategorii, která se v axiálním kódování objevuje 

nejčastěji, která je v centru všeho. (Miovský 2006, Švaříček, Šeďová, 2007) 

 

Kategorie R1: 

Graf č. 6: Selektivní kódování R1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2017 

 

 

Nastavení 

změny 

Aktivity  ve SVP 

 

Pobyt ovlivnil mé chování 

Příčina 

Obtíže 

 

Nebavilo mě 

Motivace pro 

udržení změny 
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Vyhodnocení selektivního kódování R1 

Jako základní jev selektivního kódování R1 autorka vyhodnotila kategorii nastavení 

změny (jde o konkrétní oblasti, ve kterých došlo u klienta k viditelné změně). 

 Nastavení změny má vliv na příčiny (důvody, které přivedly klienta na 

pobyt), vzájemně se ovlivňuje s obtížemi (situace, které byly pro klienta 

náročné a zároveň vedly k nastavení změny). 

U tohoto vzorku dětí má nastavení změny velký vliv na zmírnění nebo úplné odstranění 

příčiny (tj. poruchy chování či negativních jevů v sociálním chování). Během pobytu 

klienti pociťovali nepříjemné situace – obtíže, které jim vadily, ale na druhou stranu jim 

napomohly dělat některé věci v jejich chování jinak.  V současné době je již nevnímají 

jako obtíže, ale svým způsobem jako situace, které jsou nutné pro udržení nastavené 

změny. 

 Nastavení změny je určitou motivací pro udržení změny chování dítěte. 

Zároveň si klient v souvislosti s nastavením změny uvědomuje pozitivní 

vliv pobytu na určité přeměně jeho chování a jednání. 

Prostřednictvím nastavení změny v jednání klienta, především v zavedení pravidelného 

režimu získávají děti pozitivní zpětné vazby od svého okolí (od rodičů, učitelů, lepší školní 

výsledky), které je následně motivují k udržení změny – de facto dále svým způsobem 

posilují udržet nastavené změny. U těchto klientů dochází k určité vnitřní motivaci, která je 

potřebná pro zdravý rozvoj jedince. Pokud nebude tato vnější motivace však posilována, je 

velké riziko, že změna v chování nebude dlouhotrvající. 

 Podpůrným prvkem pro motivaci udržet si změny v chování je pobyt, 

který ovlivnil chování klienta a zároveň negativa (náročné situace během 

pobytu, které jej nebavily). 

Lze tedy říci, že klienti si uvědomují pozitivní vliv pobytu na jejich chování, ale některé 

situace během něj byly často náročné - např. odloučení od rodiny, naučit se samostatnému 

plnění povinností, nemít volnost, pravidelná každodenní příprava do školy, rozvoj 

sebenáhledu, sebehodnocení. Tyto negativní skutečnosti je však ve skutečnosti motivují 
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k tomu, aby si udrželi lepší chování. Některé si přisvojili a zavedli i doma – pravidelná 

příprava do školy, pravidelný režim během dne. 

 Paradoxně situace, které klienta během pobytu nebavily a způsobovaly mu 

obtíže, byly jím vnímány jako náročné, v konečném důsledku pozitivně 

ovlivňují jeho chování – podílejí se na zmírnění nebo odstranění příčiny 

(negativních projevů chování). 

 Důležitou roli v nastavení změny chování klienta a v motivaci pro udržení 

změny mají pro klienty činnosti, aktivity během pobytu – tedy situace, 

které vnímal jako přínosné a pozitivní. 

Vlivem konkrétních aktivit, technik dochází u klientů k určitému nastartování změny 

v jejich chování. Pozitivně byly klienty hodnoceny činnosti, které byly věnovány rodině, 

vztahům v ní. Dále klienti kvitovali možnost otevřeně hovořit o svých problémech             

a zároveň zájem ze strany dospělých, kteří jim naslouchali. V důsledku toho měli pak 

pocit, že je o ně zájem, že jsou důležití. Jedním z dalších kladných aspektů bylo aktivní       

a efektivní trávení volného času, a to především sportovní aktivity, výtvarná činnost. 

Někteří z dětí měly možnost díky těmto aktivitám poprvé zažít úspěch. Klienti jsou vedeni  

v rámci sportovních aktivit, ale i během některých behaviorálních technik k určité 

spolupráci, kooperaci, což je následně motivuje k pozitivnímu, prosociálnímu chování. 

Někteří zažívají poprvé přijímání ze strany vrstevníků, stávají se pro druhé kamarády, což 

je důsledek faktu, že se naučili s dětmi vycházet, což si následně přenesli i do své školy. 
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Kategorie R 2 

Graf č. 7: Selektivní kódování R2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2017 

 

Vyhodnocení selektivního kódování R2:  

 

Aktivity ve SVP autorka vyhodnotila jako základní jev selektivního kódování R2. Jde       

o aktivity, činnosti, které klientům z jejich pohledu napomáhají nastavit změnu v jejich 

chování. Kladně hodnotí především jasná pravidla, pravidelný režim, okamžité řešení 

problému a v neposlední řadě aktivní trávení volného času, kdy nemají čas nudit se. 

 Aktivity ve SVP se ovlivňují  příčiny, podílejí se na nastavení změny 

v chování a jednání klienta (především v plnění školních povinností, 

úspěchu ve škole) a motivují je k určitým plánům, na kterých by chtěli za 

podpory pracovníků střediska v dalším měsíci pracovat. 

U tohoto vzorku respondentů aktivity ovlivňují pozitivně příčiny, které jej přivedly na 

pobyt. Děti pravidelnou přípravou do školy, individuálním přístupem zažívají pozitivní, 

kladné úspěchy ve škole. Aktivity klienta učí úpravě režimu dne a vedou dítě ke změně 

náplně volného času. Možností hovořit o svých problémech – nejistotách, problémových 

Aktivity ve SVP 

 

 

Plány 

Příčina 

Nastavená změna 

Obtíže 
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vztazích v rodině získávají pocit určitého bezpečí, což následně vede k posílení jejich 

sebevědomí. V důsledku toho jsou motivováni k dalším krokům, které vedou ke 

zmírňování příčin poruch chování. 

 Aktivity ve SVP pomáhají klientovi na zmírnění, případně odstranění 

příčiny, tedy negativních projevů chování dítěte. 

Tím, že jsou klienti během celého dne ve středisku povzbuzováni, motivováni (zpočátku 

jde především o vnější motivaci), vedeni k určitému sebenáhledu na své chování a jednání, 

dochází postupně k uvědomování si, co mohou oni sami dělat jinak, změnit. Během většiny 

činností jsou klienti pravidelně slovně hodnoceni, tato zpětná vazba je pro ně také určitou 

motivací. Přínosná je pro ně i možnost hovořit o svých problémech, pocitech. Velký 

význam mají volnočasové aktivity, kde získávají možnost prožít úspěch, postupně se jim 

daří plnit dílčí cíle, které si na sebe kladou. Tyto všechny aspekty napomáhají ke zmírnění, 

odstranění negativních projevů v jeho chování (plní si školní povinnosti, je samostatnější 

v běžných činnostech, dokáže otevřeně hovořit o svých problémech). 

 Nastavená změna – tedy jednání, chování klienta, ke kterému došlo po 

měsíčním pobytu, ovlivňuje příznivě plány a působí kladně na zmírnění, 

případně odstranění negativních projevů chování.  

Nastavená změna je určitou strategií, která napomáhá klientovi zvládat obtížné a náročné 

situace během pobytu, kdy je pro ně obzvlášť těžké nebýt s rodinou, ale zároveň i jejich 

uvědomění si, že jim na rodině záleží a chtějí v ní i nadále zůstat. Současně jsou 

motivováni k nastavení určitých změn právě v jejich rodině – jinak vzájemně 

komunikovat, pomáhat, dodržovat určitá pravidla. 

 Důležitou roli má pro klienty zvládání obtíží při pobytu, jejichž 

překonáním dochází k postupnému posilování změny jejich chování, 

podílejí se tak svým způsobem na odstraňování nevhodných projevů jejich 

chování.  

Jinými slovy lze říci, že pokud si klient uvědomuje, co mu dělá během pobytu obtíže 

(neurážet se, nebýt agresivní, pracovat ve škole apod.) je to první krok k tomu, aby sám 

začal reagovat jinak. Pro klienty je velice důležitá pochvala, a to formou ústního 
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hodnocení, kdy jsou kladně ohodnoceni za splnění svého dílčího cíle.  Dále jej motivuje i 

úspěch ve škole, kdy pravidelnou přípravou a individuálním přístupem dochází 

k postupnému zlepšování prospěchu.   

 

Kategorie R 3 

Graf č. 7: Selektivní kódování R3 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2017 

 

Vyhodnocení selektivního kódování R3:  

 

Pozitivní vliv pobytu byl autorkou vyhodnocen jako základní jev selektivního kódování 

R3. Jde o změny, které nastaly v rodině klientů po ukončení pobytu. Rodiče pozitivně 

hodnotí pobyt, dle jejich slov splnil jejich očekávání. Ke změně chování nedošlo však jen u 

dítěte, ale i oni sami na sobě museli zapracovat. V průběhu pobytu se podařilo nastavit 

určité změny v rodině, které je nutné i nadále posilovat a dodržovat. Rodiče po ukončení 

pobytu dostávají do rukou závěrečnou zprávu, která obsahuje konkrétní doporučení.           

Tato doporučení v katamnestické péči průběžně vyhodnocujeme. Jedna z respondentek 

Pozitivní vliv 

pobytu 

 

Změna výchovného 

vedení 

Nepříjemné 

situace 

Formy práce 

Přeměna 
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během rozhovorů uvedla, že ve výchově není důsledná, nedodržuje doporučení, která 

dostala po pobytu a syn se postupně navrací k problémovému chování.  

 Pobyt pozitivně ovlivnil změnu výchovného vedení rodičů, což vedlo 

k přeměně, jinými slovy ke změnám v rodině. 

U tohoto vzorku respondentů (rodičů) je evidentní, že díky změně výchovného vedení – 

důslednější výchově, změně  komunikace v rodině, a to jak rodičů s dítětem tak i mezi 

rodiči samotnými, došlo ke konkrétním změnám v rodině, které vedly ke zmírnění nebo 

odstranění negativních projevů v chování. Na pozitivní změně výchovného vedení se pak 

podílelo posílení rodičovských kompetencí v rámci práce s rodinou během pobytu dítěte ve 

středisku. 

 Formy práce – tedy práce s rodinou během pobytu kladně ovlivňuje změnu 

výchovného vedení rodičů. Formy spolupráce s rodinou byly pro rodiče 

někdy nepříjemné, přesto vedly ke změně výchovného vedení. 

Lze tedy říci, že práce s rodinou během pobytu dítěte ve středisku je velice důležitá a 

stěžejní pro nastavení změn v chování dítěte, a to i přesto, že se rodiče občas mohou cítit 

nekomfortně. Situace, které jsou s nimi rozebírané, jsou pro ně často nepříjemné, přesto 

v konečném důsledku vedou k pozitivním změnám ve výchovném přístupu k dítěti.   

 

6.4.4 Komparace kategorií selektivního kódování 

Respondenti skupiny R1, tedy klienti, od jejichž pobytu již uplynuly čtyři měsíce, vnímají, 

že jim pobyt ovlivnil pozitivně jejich chování. Práce s klienty během jeho absolvování, 

jinými slovy aktivity realizované v rámci pobytu, jim pomohly uplatnit vlastní vůli 

k nastavení konkrétní změny. Změna se týká nejčastěji školní práce, plnění povinností 

doma, vztahu s vrstevníky, ale i vztahů v rodině. Pro většinu z nich měl pobyt význam        

i pro rozvoj oblasti volného času, kdy měli možnost seznámit se s různými způsoby trávení 

volného času. Některým z nich rodiče po pobytu zajistili účast v zájmovém kroužku 

(výtvarný, sportovní). K tomu, aby byla změna trvalá, je nutná právě podpora a spolupráce 

ze strany rodiny. Pro dítě je dobré vědět, že se na rodiče může spolehnout, že i přesto, že 

spolu někteří nežijí ve společné domácnosti, jsou schopni i tak společně řešit problémy. 
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Podstatnou roli hraje i podpora ze strany školy. Většina dětí se během pobytu nastavila na 

lepší plnění školních povinností. To se podařilo v důsledku prožití pozitivních zážitků ve 

škole (lepší známky, pochopení učební látky prostřednictvím individuálního přístupu 

učitele a pravidelné přípravě), a to si přenáší i do své kmenové školy. Je proto dobré, aby 

rodiče se školou spolupracovali a společně s vyučujícími se snažili dítě podpořit v jeho 

pozitivním nastavení na školu.  

Ze strany rodičů (skupina R3) je pro dítě velice důležitá jejich podpora ve snaze udržení a 

posílení změny jejich chování, což byla hlavní tvrzení selektivního kódování respondentů 

skupiny R3. Ti vnímali, že za přeměnou jejich dítěte stojí především obrat jejich chování, 

tedy výchovného stylu. Pochopili, že je potřeba s dítětem jednat narovinu, komunikovat     

s ním, dávat mu jasné mantinely a hlavně dítě chválit za jeho i malé úspěchy. 

 Pro rodiče byla přínosná jak skupinová, tak individuální práce. V rámci skupinové pro ně 

bylo významné zjištění, že nejsou jediní, kteří řeší problémové dítě. Během individuální se 

pak cítili občas nekomfortně, bylo pro ně těžké mluvit o obtížných situacích (problémy 

s alkoholem, konflikty mezi rodiči, narušené vztahy), přesto tyto momenty překonali, 

přemýšleli o nich a nakonec se rozhodli pro změnu. Tyto změny chování a jednání rodičů 

následně přispívají ke změnám chování jejich dítěte, pozitivně ovlivňují rozvoj jeho 

osobnosti. 

Respondenti skupiny R2, tedy klienti, kteří měli za sebou polovinu pobytu, ve většině 

případů kladně hodnotili aktivity, techniky během pobytu, které jim svým způsobem 

napomáhají objevit v sobě pozitivní stránky své osobnosti a ty tak dále rozvíjet. Jako 

pozitivní vystupuje fakt, že si klienti začínají uvědomovat situace, nebo negativní projevy 

ve svém chování, které by chtěli sami změnit. Mají možnost na těchto změnách pracovat 

společným nastavováním dílčích cílů, a to jak se odbornými pracovníky střediska, tak 

s rodiči, jejichž prostřednictvím se nastavené projevy v chování mohou posilovat.                

I v těchto případech má vysoký význam podpora ze strany rodičů.   

Obě první kategorie respondentů, tedy klienti střediska, shodně uvedli, že na pozadí jejich 

změny chování mají významnou roli aktivity a metody práce ve středisku. Pozitivně 

hodnotili pravidelný pevný režim v zařízení, důsledný a jednotný přístup pracovníků. 

Neustálý dohled odborných pracovníků je motivoval k plnění svých povinností, měl vliv 
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na příznivý vývoj zdravého sociálního chování a jednání. Význam viděli i v pravidelné 

přípravě na školu, kdy tak docházelo ke zlepšení školní práce, zažívali první úspěchy. 

Důležitost přikládali i k nastínění možností, jak efektivně trávit volný čas. Někteří tak měli 

možnost objevit své vlohy – např. kreslení, jiní zjistili, že místo trávení u počítače či 

tabletu mohou různými způsoby sportovat. Důležité pro první skupinu respondentů byla 

změna komunikace v rodině. Tyto změny skupina klientů aktuálně na pobytu zatím 

neuváděla. Pro obě skupiny bylo obtížné odloučení od rodiny. U jedné z dívek odtržení 

z nevhodné party došlo k následné abstinenci užívání marihuany. Klienti z první skupiny 

pak kvitovali, že měli možnost během některých technik na pobytu přemýšlet, jak o svém 

chování, tak o svých blízkých a uvědomit si tak význam rodiny a existence v ní. 
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6.5 Sumarizace výzkumné části 

Jedním ze základních tvrzení, která jsou výsledkem kvalitativního výzkumu této práce za 

použití metody zakotvené teorie, je že klienti i rodiče vnímají pobyt ve středisku jako 

přínosný.  

Na základě strukturované případové studie vyplynulo, že jedním z hlavních důvodů 

nástupu klienta na pobyt byly školní problémy. Především slabý prospěch, nezájem o 

školu, neplnění školních povinností. Pravidelnou přípravou na školu, individuálním 

přístupem a především snahou pedagogů se dítě daří postupně motivovat k lepší školní 

práci, postupně si osvojuje vhodné učební metody, které následně vedou ke školním 

úspěchům. V těchto případech klienti uváděli, že jim vyhovovala důslednost ze strany 

pracovníků SVP, a to především v oblasti pravidelné přípravy na školu. 

Dalším tvrzením je, že význam na změně negativních projevů chování má úprava denního 

režimu dítěte, vedení klienta k efektivnímu trávení volného času. Díky náplni volného času 

si dítě postupně posiluje sebevědomí, naučí se komunikovat a spolupracovat s ostatními 

dětmi. U některých dojde k projevení skrytého potenciálu, kterým je například kreslení, 

nebo sport.  

Terapeutické a speciálně pedagogické techniky pak klientovi napomáhají utvářet a 

upevňovat sociální kompetence a dovednosti, komunikační dovednosti – což opět vede ke 

zdravému prosazování jedince, k určitému sebepoznání a vedou tak k postupnému náhledu 

na své chování.  

Na základě výzkumu, tedy především za použití metody rozhovoru vyplývá, že je pro děti 

důležitá podpora ze strany rodičů, a to především v důsledném výchovném vedení, a dále 

jejich podpory v  oblasti volnočasové aktivity. 
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6.6 Konfrontace výsledků výzkumu s praxí 

Metody a způsoby práce odborných pracovníků Střediska během pobytu dle výzkumu 

potvrzují, že mají pozitivní vliv na určitém nastartování změny, zmírnění nebo odstranění 

negativních projevů chování klienta. Terapeutické a výchovné činnosti jsou zaměřené na 

možnost trvalých změn v chování klienta, snaží se o rozvoj prosociálních postojů a hodnot.  

Další důležitou roli během internátního pobytu hraje změna režimu dítěte. Prostřednictvím 

týdenních plánů (Příloha č. 1) má každý klient přehled o každodenní činnosti jako je 

příprava na vyučování, volnočasové aktivity, úklidy společných prostor, celkové 

hodnocení průběhu dne, komunity. Klient se postupně přizpůsobuje strukturovanému 

průběhu dne, díky kterému si osvojuje plnění základních povinností. (Příloha č. 2) Tento 

režim si postupně přenáší i domů. Nejprve během víkendových vycházek. V tomto ohledu 

je nutná spolupráce rodiny. Rodiče by měli po návratu objektivně zhodnotit, jak víkend 

probíhal. Někdy se stává, že v zakrytí svého selhání rodiče informace přikrášlují, což se 

často projeví během několik dnů – dítě samo řekne (nebo se pochlubí ostatním dětem), jak 

si ve skutečnosti víkend užilo (dlouho do noci na počítači, bez přípravy do školy, pozdní 

příchody z venku atd.). Rodiče jsou následně seznámeni s informacemi od dítěte, jde pak 

často o situace a momenty, kdy se necítí zcela komfortně. Ve většině případů se pak 

rodičům v závěrečných zprávách doporučuje pokračovat v nastaveném denním režimu. 

Efektivní trávení volného času je jedním z dalších výsledků výzkumu. Činnosti, které jsou 

zařazované do volnočasových aktivit během pobytu plní především výchovné funkce. 

Podílejí se na rozvoji celé osobnosti klienta, rozvíjí jeho schopnosti. Dítě se 

prostřednictvím těchto činností učí sebeovládání, poznává své limity. Při správné motivaci 

a zajímavých činnostech mají možnost získat nové vědomosti, dovednosti a návyky. Na 

základě svých vlastních zkušeností si utvářejí postoje a názory na život. Úspěchy ve 

volnočasových aktivitách přináší klientům pocit určitého uspokojení, příležitost 

k seberealizaci, ale i k pozitivnímu sebehodnocení. I v tomto případě je velice důležitá 

podpora ze strany rodiny. Rodiny se kterými středisko spolupracuje, jsou často ze sociálně 

slabých rodin, potýkají se s finančními problémy. Proto je v tomto ohledu důležitá pomoc 

ze strany neziskových organizací, které většinu aktivit nabízejí bezplatně. Z tohoto důvodu 

se odborní pracovníci střediska snaží s těmito organizacemi navázat spolupráci již 
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v průběhu pobytu a zprostředkovat tak kontakt s rodiči klienta. Bohužel i zde je důležitý 

zájem a ochota ze strany rodičů.  

Z výzkumu dále vyplývá, že se klient během pobytu naučil lépe plnit školní povinnosti, 

získal a osvojil si některé vědomosti a dovednosti.  Měl možnost díky změně svých postojů 

zažít ve škole úspěch. I v tomto případě je velice důležitá podpora rodiny. Ta však nestačí, 

zde je důležitá i spolupráce se školou. Vyučující, přesněji řečeno třídní učitel, každého 

z klientů je v průběhu pobytu zván do střediska na osobní konzultaci s učitelem SVP, 

během které je seznámen s chováním a školní prací svého žáka. Kmenová škola po 

ukončení pobytu získává ze střediska tzv. Školní zprávu, ve které je uvedený nejen 

prospěch (návrh klasifikace), ale i zhodnocení celkové školní práce a spolupráce žáka. 

Zpráva dále obsahuje doporučení pro školu, jak s žákem pracovat.  Tuto zprávu škole 

předávají zákonní zástupci klienta po ukončení pobytu. V průběhu katamnestické péče 

s klientem je pak klíčový pracovník klienta v kontaktu s třídním učitelem i metodikem 

prevence. Většina škol přihlíží k našemu hodnocení (školním výsledkům) a počítá je do 

konečné klasifikace, což je důležitým aspektem pro další motivaci klienta.  

V praxi se všeobecně doporučuje změna výchovného vedení ze strany rodičů. Pracovníci 

se velice často setkávají s tím, že spolu jednotliví členové rodiny před nástupem na pobyt 

minimálně komunikují. Během pobytu je snahou pracovníků toto změnit, což se často daří. 

Je však velice důležité pokračovat i nadále v těchto změnách. Jedním z východisek by byla 

intenzivní katamnestická péče s celou rodinou formou společných rodinných setkání, kde 

by se doporučení střediska vyhodnocovala. 

Kromě změny výchovného vedení je dalším významným doporučením pokračování 

v pravidelném denním režimu., což potvrzuje i výzkum této práce. Kontrolou ze strany 

dospělého se snaží být klient samostatnější v plnění povinností, pravidelností si činnosti 

osvojuje a sám sebe postupně vede k určité odpovědnosti. 
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Závěr 

Diplomová práce se věnuje analýze metod práce u internátní formy preventivně výchovné 

péče – Středisku výchovné péče v Domažlicích. Její závěrečná část přináší shrnutí              

a zamyšlení nad jejími výsledky.  

Teoretická část se zabývá objasněním termínu preventivně výchovná péče. Ta má za cíl, 

jak se v kapitole uvádí, předcházet vzniku a rozvoji negativních projevů chování. Zařízení, 

která poskytují preventivně výchovnou péči, se snaží svými způsoby práce zmírnit nebo 

odstranit příčiny nebo důsledky již vzniklých poruch chování. Tím přispívají ke zdravému 

osobnostnímu vývoji dítěte.  

Druhá kapitola charakterizuje činnost středisek výchovné péče obecně a v další 

podkapitole Středisku výchovné péči v Domažlicích. Uvádí se zde, že středisko vzniklo      

v roce 1994 a bylo založeno Dětský domovem ve Staňkově. V současné době je součástí 

Dětského diagnostického ústavu v Plzni. V kapitole jsou popsány ambulantní služby, které 

zařízení nabízí. Zároveň je zde uveden význam a filosofie internátního pobytu tohoto 

střediska.  

Z důvodu, že výzkumná část byla zpracovávána na základě respondentů, kteří jsou klienty 

Střediska výchovné péče v Domažlicích, je další kapitola věnována detailnějšímu představení 

tohoto zařízení a filosofii jeho internátního pobytu. V souvislosti s činností zařízení je práce 

věnována deskripci metod, které se nejčastěji využívají v rámci etopedické péče o klienty 

ve Středisku výchovné péče v Domažlicích.  

Během internátního pobytu důležitou roli hraje spolupráce s rodinou, proto se autorka 

zabývala definicí rodiny. Kapitola předkládá informace o typech a funkcích rodin, především 

pak výchovných stylech. Dále jsou v této části uvedeny formy spolupráce střediska s rodinou 

klienta.  

Je zde popisována spolupráce se školami, s orgány sociálně právní ochrany dětí, s probační 

mediační službou a s neziskovými subjekty.   
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Zvláštní pozornost je v návaznosti na téma práce věnována deskripci nejčastěji využívaných 

metod při speciálně pedagogické diagnostice klientů na internátním pobytu ve Středisku 

výchovné péče v Domažlicích, která je především zaměřena na poruchy chování                 

a sociálního vývoje, na rodinné vztahy, na školní problémy, vztahy s vrstevníky, trávení 

volného času, zájmy a hodnotovou orientaci. Práce byla vedena k zodpovězení otázek:  

 Které metody, formy práce napomáhají klientům změnit jejich chování? 

 Jak nahlížejí na metody práce samotní rodiče?  

 Vnímají rodiče spolupráci se střediskem za důležitou? 

 

V praktické části si autorka stanovila 3 cíle, které byly dle jejího názoru naplněny. 

Výzkumem zjistila, že klienti i rodiče vnímají pobyt ve středisku jako přínosný. Klientům 

se během pobytu podařilo změnit přístup ke školním povinnostem, a to díky pravidelné 

školní přípravě. Postupným získáváním vědomostí mají možnost zažít ve škole úspěch. 

Dalším zjištěním bylo, že nácvikem sociálních dovedností během pobytu, mají klienti 

možnost zvládáním různých situací rozvíjet své komunikační dovednosti, naučit se 

schopnosti vyjádřit svůj názor, sdílet s ostatními dětmi na pobytu své vlastní zkušenosti a 

prožitky. Kladně hodnotili možnosti zvládat během pobytu různé situace, prostřednictvím 

kterých se učili respektovat stanovená pravidla. To vše vnímali jako pozitivní zkušenost a 

přínos, který má příznivý vliv na změnu jejich chování. Tyto zkušenosti si následně 

přenesli do svých rodin a škol. Důležitým zjištěním byla potřeba klientů pravidelného 

režimu dne v domácím prostředí. Z tohoto zjištěná vyplývá, jak významnou roji má přístup 

rodičů ke svému dítěti, jak důležitá je důsledná výchova.  

Rodiče shodně s dětmi hodnotili pobyt také jako přínosný. Ve většině případů vnímali, že 

za přeměnou jejich dítěte stojí především obrat jejich chování, tedy výchovného stylu. 

Přiznali však obavu, zdali si změnu ve svém chování udrží. Z tohoto důvodu je pro ně 

velice důležitá další podpora ze strany pracovníků střediska. 

Důležitým výstupem této diplomové práce je potřeba aktivního zapojení rodičů do řešení 

problémů jejich dítěte. Práce s rodinou je pro pracovníky velice významná. Pokud dítě 

nemá podporu ze strany svých rodičů, je u něj velká pravděpodobnost, že dojde k určité 
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regresi v jeho chování. Proto je vhodné do podpory rodičů zapojení i dalších subjektů, 

kterými jsou neziskové organizace věnující se práci s rodinou. Zde je vhodná multitýmová 

spolupráce střediska a těchto subjektů, a to včetně rodiny klienta. Společnou podporou se u 

klienta i jeho zákonných zástupců, popřípadě osob zodpovědných za jeho výchovu posilují 

získané zkušenosti a dovednosti, což opět vede ke zmírnění nebo odstranění negativních 

projevů v chování. Významná je zároveň další spolupráce se samotným klientem po 

pobytu, která pokračuje minimálně rok po jeho absolvování. 

Závěrem lze tedy říci, že střediska výchovné péče mají v oblasti preventivně výchovného 

působení nezastupitelné postavení. Díky včasnému podchycení vzniku rizikového projevu 

chování u dětí a mládeže, a prostřednictvím výchovně vzdělávacích a režimových opatření 

během pobytu napomáhají klientovi nastavit konkrétní změny v jeho chování, a tím 

v mnoha případech zamezí případnému umístění do ústavní výchovy. 
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Příloha č. 1 

Denní režim – SVP Domažlice 
 

pondělí – pátek 
07.00    budíček 

07.00 – 07.30  hygiena, úklid pokojů 

07.30 – 07.45  snídaně 

07.45 – 08.00  nálady 

 

08.00 – 12.30  škola 

 

12.30 – 14.00  oběd, vycházka, osobní volno 

14.00 – 15.00             psychosociální-terapeutické techniky, relaxace, občanská a rodinná   

                                   výchova 

15.00 – 15.15  svačina 

15.15 – 16.00  příprava na vyučování, telefonáty s rodiči 

16.00 – 17.00             činnost vychovatele dle týdenních plánů, výtvarná výchova, hudební 

výchova 

17.00 – 18.00             večeře 

18.00 – 19.30  úklidy, hygiena, deníky 

19.30 – 20.00  komunita 

 

20.00 – 21.30  osobní volno 

21.30   večerka 

22.30   večerka v pátek 

 

sobota 
08.45     budíček 

08.45 – 09.00  ranní hygiena 

09.00 – 10.00  snídaně, nálady 

09.15 – 11.30  návštěvy rodičů 

10.00 – 11.30  činnost dle týdenního plánu 

 

11.30 – 12.30  oběd 

12.30 – 13.30  osobní volno 

13.30 – 15.30  činnost dle týdenního plánu 

15.30 – 16.00  svačina 

16.00 – 17.30  činnost dle týdenního plánu 

 

17.30 – 18.30  večeře 

18.30 – 19.45  úklidy, hygiena, deníky, komunita 

19.45 – 22.15  osobní volno 

22.15 – 22.30  hygiena 

22.30    večerka 
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neděle 
08.45     budíček 

08.45 – 09.00  ranní hygiena   

09.00 – 10.00  snídaně, nálady 

10.00 – 11.30  generální úklid 

 

11.30 – 12.30  oběd 

12.30 – 13.30  osobní volno 

13.30 – 15.30  činnost dle týdenního plánu 

15.30 – 16.00  svačina 

16.00 – 17.00  činnost dle týdenního plánu 

 

17.00 – 18.00  večeře 

18.00 – 19.45  úklidy, hygiena, deníky, komunita 

19.45 – 21.15  osobní volno 

21.15 – 21.30  hygiena 

21.30    večerka 
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