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Anotace 

 

Předkládaná bakalářská práce se zabývá problémy dětí žijících v dětském domově 

se školou. Popisuje jednotlivé úseky cesty dítěte z rodiny do ústavní péče. Dotýká se tak 

nefunkční rodiny a poruch chování s poukazem na vnější i vnitřní faktory ovlivňující 

predelikvenci a juvenilní delikvenci. Text se rovněž zaměřuje na možnosti prevence, 

zmiňuje se o včasné intervenci a sanaci rodiny. V konečné teoretické části poukazuje na 

možnosti ovlivnění situace dítěte ze strany orgánů sociální péče ochrany dítěte. 

Následuje stručná rekapitulace situace v institucionální výchovné péči v České 

republice. 

Praktická část charakterizuje metodologický postup zvoleného výzkumu. Dále 

popisuje výzkum samotný. Ten byl realizován v Dětském domově se školou v Hamru 

na Jezeře. Cílem výzkumného šetření bylo zmapovat problémy dětí a dospívajících 

umístěných v tomto ústavním zařízení. Zjistit jak přemýšlejí o svém vzdělávání, 

budoucnosti a o vztazích. Návrhy možností preventivně výchovného ovlivnění dětí 

s poruchami chování prostřednictvím volnočasových vybraných aktivit představuje 

závěr samotné práce. 

 

Klíčové pojmy 

 

Dítě, rodina, poruchy chování, prevence sociálně patologických jevů, ústavní výchova, 

ochranná výchova, institucionální zařízení ústavní výchovy. 

 

  



 

 

Annotation 

This thesis deals with the problems of children living in the orphanage with the school. 

Describes each of the sections of the path of the child from the family to institutional 

care. Touches are so dysfunctional families and behavioral disorders with reference to 

both external and internal factors affecting predelikvenci and juvenile delinquency. The 

Text also focuses on the possibilities of prevention, mentions early intervention and 

rehabilitation of the family. In the final the theoretical part points to the possibilities of 

influencing the situation of the child by the social welfare authorities, protection of the 

child. Following is a brief recap of the situation in the institutional educational care in 

the Czech Republic. 

The practical part describes the methodological approach chosen research. It also 

describes the research itsel . He was implemented in the children's home and school in 

Hamru the Lake. The aim of the research was to explore the problems of children and 

adolescents placed in the institutional facilities. Find out how they think about their 

education and future relationships. Draft options preventive effect on children with 

behavioral problems through selected leisure activities represents the end of the work 

itself. 

 

Keywords 

Child, family, behavioral disorders, prevention of socially pathological phenomena, 

constitutional education, protective education and institutional establishments of 

institutional education. 
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ÚVOD 

 

Téma „Problémy dětí žijících v dětském domově se školou“ jsem si vybrala 

z několika důvodů. Především v takovémto zařízení pracuji. V Dětském domově se 

školou (dále jen DDŠ) v Hamru na Jezeře působím od roku 1993 jako učitelka. V roce 

2005-2007 jsem rovněž pracovala jako vychovatelka. Z praxe vím, že vychovatel má 

širší možnosti poznat dítě a jeho problémy než učitel, např. při nejrůznějších herních 

aktivitách, výletech, návštěvách kulturních zařízení, kdy se projevuje spontánněji. Při 

výchově nezletilých má pedagogický pracovník, vychovatel, dostatek prostoru se 

s jedinci sblížit, navázat s nimi pozitivní vztahy vystavěné na důvěře. Chápavým 

pozorováním, empatií a citlivou komunikací může pak dětem prospěšně radit a pomoci 

v překonávání rozmanitých problémů. 

Pokud dítě v ústavním zařízení nejenom vychovávám, resp. vzdělávám podle 

příslušných zákonů a směrnic, ale mám o jedince a jeho problémy upřímný zájem, 

docházím k hlubšímu poznání jeho potřeb, kladů a nedostatků. 

V případě, že poznám, znám, mohu skutečně pomoci. To je další důvod mého 

výběru tématu práce. 

Teoretická část práce přináší náhled na pomyslnou cestu dítěte s poruchami 

chování z rodinného prostředí do ústavního zařízení a vysvětluje výchozí pojmy, 

s nimiž budu v textu dále pracovat. 

Děti s nařízenou ústavní výchovou často od narození zápolí s nejrůznějšími 

negativními vlivy, psychologickými a sociálními problémy, které na ně bezprostředně 

působí. Prvotním problémem bývá insuficientní rodinné prostředí. Rodina přirozeně 

sehrává klíčovou roli zprostředkovatele vzorů a norem chování, vztahů k práci, 

k veřejným problémům, k všeobecným poznatkům o sociálním, politickém, kulturním 

a ekonomickém životě. Zkušenosti z rodiny mají velký význam pro výběr sociálních 

strategií, životních cílů a prostředků k jejich dosažení. Má tím ovšem zároveň zásadní 

vliv na spuštění poruch chování. 

Dnes se již běžně hovoří o dětské kriminalitě (prekriminalitě), dětské pornografii, 

prostituci a narůstá i míra různých závislostí. Výčet poruch chování je zkrácený, přesto 

poukazuje na problémy dětí, kterými se budu zabývat v teoretické i praktické části 

práce. 

Kapitola nazvaná Metodologický postup výzkumu obecně charakterizuje užitou 

metodu, výzkumný vzorek a výzkumný nástroj. Výzkum je převážně kvantitativní. 
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Vzorek tvořilo 38 respondentů. Z tohoto počtu bylo 24 chlapců a 14 dívek ve věku  

12 – 16 let. 

Děti byly do výzkumu zařazeny na základě dvou kritérií: 

1) respondent má soudem nařízenou ústavní výchovu 

2) respondent žije mimo rodinu, konkrétně v DDŠ v Hamru na Jezeře 

Po prostudování odborné literatury a analýzy dokumentace respondentů jsme při 

konzultacích sestavili prvotní dotazník určený pro předvýzkum. Toho se účastnilo 6 dětí 

z Dětského domova se školou v Jiříkově (úmyslně jsme zvolili jiné ústavní zařízení, aby 

nedošlo ke zkreslení výsledků následného výzkumu). 

Do definitivní podoby byly dotazníkové položky upraveny po konzultaci s řediteli 

obou výchovných ústavů a s vedoucím práce. Dotazník byl respondentům distribuován 

v dubnu a květnu roku 2013. Odpovědi jsem roztřídila a zpracovala, vytvořila jsem 

tabulky výsledků a grafy. Ty jsem následně použila v textu práce a další jsou i součástí 

příloh. 

V kapitole nazvané Diskuse se věnuji korelaci hypotéz se zjištěným stavem 

a porovnání s nalezenými údaji v odborné literatuře. Pokouším se objasnit konkrétní 

situace a vysvětlit, proč se některé z předpokladů nepotvrdily. 

V závěru předkládané práce jsem se zaměřila na možnosti dalšího zkvalitnění 

volnočasových aktivit. Navrhuji určité metody pozitivního preventivně výchovného 

ovlivnění dětských klientů. Pozornost věnuji uplatnění zážitkové pedagogiky, 

artefiletiky, dramatické výchovy, osobnostní a sociální výchovy v programech či 

aktivitách, které jsou součástmi preventivních opatření. 
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1 TEORETICKÁ ČÁST 

 

Většina dětí se vyvíjí v běžných rodinách, proto budeme této primární skupině 

věnovat pozornost. Někdy rodinná instituce selhává. Dochází k zanedbávání dítěte, 

k nedůsledné výchově, k vadné socializaci.  

Z těchto přívlastků se mohou u jedinců rozvíjet a projevovat poruchy chování, 

které bez příslušného pedagogicko-psychologického přístupu mohou vyústit do podoby 

sociálně patologických jevů. To je důvod, proč budeme připisovat pozornost i tomuto 

okruhu.  

Předcházení negativním jevům je ze všech celospolečenských hledisek výhodnější, 

než zákroky proti již existujícím defektům. Příznivý vliv na rozvíjející se poruchy 

chování, mohou mít speciální zařízení. Poradny, střediska preventivní výchovné péče, 

nízkoprahová centra, která pomáhají dětem a dospívajícím překonávat problémy v jejich 

počínání. Oblast prevence si v naší práci také představíme. 

Pokud ani tato pomoc nefunguje a rodina ve své funkci zcela selhává, je zapotřebí, 

aby podstatnou část zodpovědnosti za řádnou výchovu přebrala školská zařízení, jimiž 

se budeme zabývat v kapitole Cesta dítěte z rodiny do ústavu. Tímto seřazením kapitol 

chceme poukázat na kontinuitu s praxí. Uspořádání jednotlivých kapitol je i odrazem 

reálných příběhů, které prožívá většina dětí s nařízenou ústavní výchovou. 

 

1.1 RODINA A DÍTĚ 

V dnešní době si pod pojmem rodina může každý z nás představit jiný obraz. 

Názory odborníků se liší, podle úhlu pohledu a oboru. Zcela jinak by zřejmě pojem 

„rodina“ definoval psycholog, právník, sociolog, demograf. Domnívám se, že jednotná 

a přesná definice neexistuje. Pod pojmem rodina si představuji fungující, sociálně 

společenský celek, který plní celou řadu významných funkcí.  

Profesor Z. Helus vymezuje rodinu takto: „Každá rodina je svérázným sociálním 

organismem se svou tradicí, názory, stylem soužití, postavením v širších společenských 

souvislostech, se svou životní úrovní.“
1
 

  

                                                 
1
 Helus, Z., 1999, s. 97 
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Sociolog R. Havlík poznamenal, že: „Rodina je primární skupinou, v níž se nejen 

od narození formuje osobnost dítěte, ale v níž prožíváme všechny fáze svého života.“
2
 

Rodina není jedinou institucí, jak popisuje profesor Z. Matějček, která pečuje 

o prospěch, ochranu, výchovu a vzdělání dítěte, přesto ale má mezi všemi své jedinečné 

a výsadní postavení ve třech směrech, protože: 

1) může ovlivňovat jednu z nejcitlivějších fází vývoje jedince; 

2) uspokojuje základní psychické potřeby dítěte; 

3) mezilidskými vztahy poskytuje dítěti vzor, kterým bude poměřovat budoucí 

a další vztahy.
3
 

Docent J. Koťa poukazuje na toto: „Celkové naladění vůči světu je do značné míry 

ovlivněno nejen tím, jaká byla rodina, ale jaké bylo výchovné klima v domácnosti či 

místo, do něhož je možné se kdykoliv vrátit – atmosféra domova.“
4
 Spoluautor knihy 

Sociologie výchovy a školy docent Radomír Havlík dále uvádí: „Pro jedince by měla být 

rodina jako primární skupina především emocionálním zázemím, pilířem bezpečí a 

jistoty, stimulace, podnětů a uznání, místem elementárních zkušeností a základnou pro 

vstup do společnosti.“
5
Tento citát uvádím proto, že podle mého soudu velmi dobře 

vystihuje fungující rodinu. 

V bakalářské práci se zabývám problémy dětí s poruchami chování a s nařízenou 

ústavní výchovou. Pro tyto jedince byla rodina taktéž prvotním souborem, ale téměř bez 

ostatních přívlastků (bezpečí, zázemí, jistota atd.) použitých v předcházejících citacích. 

Je potřeba poukázat na to, že všechny děti nemají stejnou „startovací čáru“ pro další 

vývoj a rozvoj. Základní sociální funkce, které by měla současná rodina plnit, popisuje 

sociolog R. Havlík takto:  

1) biologicko-reprodukční funkce (včetně funkce ochranné); 

2) emocionální funkce a tvorba domova; 

3) ekonomické funkce; 

4) socializační a výchovné funkce. 

Uvedené funkce spolu úzce souvisí. Jejich řádné plnění má významný vliv ze 

strany dospělých na vývoj a rozvoj dítěte. Neplnění uvedených základních rodinných 

úkolů má negativní dopady na socializaci jedince.
6
  

                                                 
2
 Havlík, R., Koťa, J., 2002, s. 67 

3
 Matějček, Z., 1994, s. 16 

4
 Jedlička, R., Klíma, P., Koťa, J., Němec, J., Pilař, J., 2004, s. 43 

5
 Havlík, R., Koťa, J., 2002, s. 68 

6
 Blíže k tomuto tíž., s. 68 
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Dítě si rodinu nevybírá, rodí se do ní nebo se v tomto sociálním útvaru ocitá 

způsobem, který nemůže samo ovlivnit. Pro většinu jedinců je tato instituce prvním 

sociálním prostředím, se kterým se ve svém životě setkává. 

Pro zdravý osobnostní vývoj dítěte je nesmírně důležité jaké má rodina kvality. 

V jaké míře plní uvedené funkce, zda je schopna jedince a jeho vrozené schopnosti 

rozvíjet, či korigovat negativní sklony a projevy dítěte. 

Profesor Z. Matějček předkládá další poznatek: „Z hlediska dítěte nejsou vnější 

znaky rodiny příliš důležité. Rodinou pro dítě může a nemusí být situace, kdy se o ně 

stará jedna osoba nebo více osob, kdy jsou vzájemné svazky jedněch s druhými 

zákonem potvrzeny či nepotvrzeny, kdy děti jsou vlastní či nevlastní atd. Má-li se dítě 

vyvíjet po duševní a charakterové stránce v osobnost zdravou a společnosti užitečnou, 

potřebuje vyrůstat v prostředí stálém a citově příznivém, vřelém, přijímacím.“
7
Tento 

citát uvádím z důvodu zamyšlení se nad jeho základní myšlenkou a porovnáním téhož 

s atmosférou domova většiny dětí s nařízenou ústavní výchovou. 

Rodiny nežijí ve stejnorodém prostředí. Na rodinnou instituci a její členy působí 

různé okolní podmínky a vlivy, ať kulturní, environmentální či sociální. Vyskytují se 

nejen vedle sebe, často také synergicky působí nebo naopak jsou ve vzájemném 

konfliktu. To vše se promítá do stability rodiny, a bezpochybně také do existence 

utvářející se osobnosti. 

Dnešní rodiny korelují vyšším výskytem rozchodů manželů. Všeobecný postoj 

dávající jednotlivci více práv než „rodinnému my“ vede k tomu, že se snadněji objevuje 

pocit manželské nespokojenosti, která bez kompromisů končí rozvodem. Pevnost 

a trvalost manželského svazku se mění v uspokojení psychických a fyzických potřeb 

každého člena manželského páru.
8
 Docent Jaroslav Koťa k rozpadu rodiny uvádí: 

„Rozvod má sice vždy traumatizující účinek, ale ve většině případů nebývá 

nejnáročnější fází konfliktní situace před rozvodem ani v průběhu rozvodového řízení, 

ale nastává zhruba v následujícím půlročním období, kdy se dítě náhle ocitne pod 

velkým sociálním tlakem okolí a je nuceno se vyrovnávat s rolí dítěte rozvedených 

rodičů.“
9
 

 

                                                 
7
 Matějček, Z., 1994, s. 16 

8
 Blíže k tomuto Singly, de F., 1999, s. 113 - 114 

9
 Jedlička, R., Klíma, P., Koťa, J., Němec, J., Pilař, J., 2004, s. 43 
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Domnívám se, že rozvod manželství či rozpad rodiny, ze které vzešel potomek, je 

jedno z nejsvízelnějších období života pro všechny zúčastněné. Každodenní napětí, 

konflikty, stresové situace, verbální i fyzické napadání naplňují frustrací důležité lidské 

potřeby. Atmosféra domova se hroutí, narůstá a zintenzivňuje se pocit nejistoty, strachu. 

Prochází-li dítě krizovými fázemi rozpadu rodiny, které trvají měsíce, často i roky, 

velmi těžce zpracovává působení frustračních a traumatizujících zážitků. V tomto 

období může jedinec podlehnout psychosomatickým, neurotickým obtížím či 

delikventnímu chování.
10

 

Spoluautoři Zdeněk Matějček a Zdeněk Dytrych k tomuto dodávají: „Všechny 

stresové situace, kterým je dítě v průběhu rodinného rozvratu a rozvodu rodičů 

vystaveno, mohou vést nejen k poruchám vývoje osobnosti dítěte, ke vzniku různých 

psychopatologických obrazů, ale zvláště u chlapců, k antisociálnímu chování. Mezi těmi 

dospívajícími, kteří takové chování projevují, jsou nadměrně zastoupeny právě osoby, 

které prožily těžký a dlouhý rodinný rozvrat.“
11

 

Příklad z praxe: Jiří S., před dvěma roky dvanáctiletý jedináček z běžně fungující, 

materiálně nadprůměrně zabezpečené rodiny, otec i matka podnikatelé. Rozvojem 

podnikání obou rodičů se „ztenčoval“ čas potřebný ke vztahovému a citovému zázemí 

chlapce. Hoch dostával od rodičů jako kompenzaci za jejich nedostatek času finanční 

hotovost, která se zvyšovala s věkovým růstem. Školní prospěch Jiřího byl od páté třídy 

v lepším průměru, v chování žádné odchylky neměl. Z hodnocení kmenové školy byl 

zpočátku žákem samotářským. Ke změnám začalo docházet s nástupem šestého ročníku. 

Výrazně se zhoršil jeho prospěch a s ním, v jedné linii, narůstaly problémy i v chování. 

Třídní učitelka několikrát žádala rodiče o individuální schůzku, omlouvali se – byli stále 

velmi pracovně zaneprázdněni. Během této doby zfalšoval chlapec několik známek 

v žákovské knížce, učitelka si všimla vzrůstajícího kamarádství s problematickými 

chlapci ve třídě. Po několika měsících chlapec verbálně učitelku napadl. Rodiče se 

dostavili k projednání do školy, matka slíbila, že chlapci domluví, otec se hovoru 

neúčastnil (stále telefonoval). Po měsíci, při další návštěvě školy, matka doznala, že 

se rozvádějí, a předkládala učitelce možnost zkratkovitého jednání syna. Vše vyústilo 

v dalším školním roce. Chlapec měl neomluvené absence, začal v partě experimentovat 

s drogami a alkoholem. V rozvodové domácnosti sílily hádky kvůli majetku. Na chlapce 

již nezbýval vůbec žádný čas. Antagonismus mezi rodiči vzrůstal. Oba rodiče chlapce 

                                                 
10

 Blíže k tomuto Jedlička, R., 2011, s. 164 - 167 
11

 Matějček, Z., Dytrych, Z., 2002, s. 46 
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upláceli penězi, ten jich zneužíval a chtěl stále větší finanční obnosy. Otec, v pozdějším 

rozhovoru se sociální pracovnicí přiznal, že mu syn ukradl hotovost 40 000,- Kč a týden 

se doma neukázal, do školy v té době nechodil. Na policii odcizení nenahlásil, jelikož to 

považoval za svou ostudu. Se synem si ale dál už neví rady. Chlapci byla nařízena 

ústavní výchova. Po rozhovoru psychologa s chlapcem v diagnostickém ústavu byla 

v závěrečné zprávě konstatována nepřítomnost kvalitní rodičovské péče, nenaplnění 

psychických potřeb chlapce, benevolentní výchova, prázdnota volného času. 

Dnes je chlapci čtrnáct a půl let. Při dovolenkách či prázdninách se těší domů. 

S politováním musím dodat, že se netěší na rodiče, ale přednost dává vrstevníkům 

a partě. Vztahy s rodiči jsou stále nedostatečné v oblasti vztahové. Rodiče bere jako 

nutnou potřebu – „bankomat“. 

Funkční rodina se dokáže vypořádávat s životními krizemi a těžkostmi. I v těchto 

životních fázích je schopna uspokojovat potřeby dítěte, které jsou nezbytné k jeho 

sociálnímu začleňování, jako např.: být akceptován, přijímán bez výhrad, milován, 

obdivován, mít možnost se bez obav identifikovat s druhými, mít jistotu 

nezpochybnitelné vzájemnosti, spjatosti se společným domovem. „Rodina, která působí 

v uvedených směrech nedostatečně, je označována jako rodina dysfunkční nebo 

dokonce afunkční,“ uvádí profesor Zdeněk Helus.
12

  

Profesorka Marie Vágnerová k tomuto píše: „Každá rodina má svůj hodnotový 

systém, jenž ovlivňuje chování jejích členů a vede k přednostní volbě některých 

strategií zvládání problémů. Pokud je rodina v nějakém směru dysfunkční, některé 

důležité potřeby těchto lidí zůstanou neuspokojeny, a rodina se pro ně stane spíše 

zdrojem zátěže. Pokud jde o dítě, jehož osobnost se teprve rozvíjí, mohou mu 

v důsledku narušení rodinných funkcí určité významné zkušenosti chybět nebo jeho 

další vývoj může být deformován různými negativními vlivy.“
13

Tento citát uvádím 

proto, že velmi dobře vystihuje rodiny dětí a dospívajících s nařízenou ústavní 

výchovou. 

  

                                                 
12

 Helus, Z., 1999, s. 98 
13

 Vágnerová, M., 2004, s. 589 
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1.1.1 Rizikové kategorie rodinného prostředí 

 

Rodina určuje sociální status dítěte. Jejím prostřednictvím si dítě uvědomuje své 

místo a svoji roli ve společnosti. Na základě výzkumných šetření se lze domnívat, že 

rodina, která z jakéhokoli důvodu či příčiny neplní svoji funkci, je považována za 

hlavního činitele, jenž svým selháváním umožňuje vznik a rozvoj delikventního 

chování. Nezastupitelnou roli při formování psychické výbavy dítěte mají oba rodiče. 

Významně se ale také projevuje absence či naopak nadměrný počet sourozenců, jestliže 

jim rodiče nemohli věnovat odpovídající péči. Z výzkumného šetření, které provedli 

Markéta Štěchová, Kazimír Večerka a Jakub Holas u dětí umístěných v diagnostických 

ústavech vyplynulo, že téměř polovina klientů, u kterých bylo diagnostikováno 

delikventní chování, vyrůstala v neúplné rodině již od svého předškolního věku. Podíl 

neúplných rodin činil v době provádění výzkumu 65 %. Ve výzkumu se dále také 

zjistilo, že i u dětí z úplných rodin, kde dítěti bylo diagnostikováno delikventní chování, 

se o dítě staral častěji jen jeden z rodičů, a to ve většině případů matka.
14

  

K neúplným rodinám či k rodinám z jakéhokoli jiného důvodu nefungujícím přibyl 

v posledních letech další fenomén, který zvyšuje riziko delikvence dětí a mladistvých, 

je jím nedostatek času, který jako rodiče dítěti věnujeme. S tímto rizikovým činitelem 

úzce souvisí nedostatečná citová vazba, malá péče, nepostačující dohled nad činnostmi 

dítěte mimo školu a v jeho volném čase. Všechny výše jmenované činitele mají 

v mnoha případech vliv na spuštění poruch chování a následné delikventní chování 

dítěte. 

Rizikové kategorie rodinného prostředí popisuje profesorka Marie Vágnerová 

takto:
15

:
 
 

 Rodiče jsou anomální osobnosti, a proto nejsou schopni uspokojivě plnit 

rodičovskou roli. Sem řadí jedince trpící poruchou osobnosti, osoby s návyky 

vedoucími ke změně osobnosti např.: alkoholiky, narkomany apod., a jedince emočně 

chladné bez zájmu o potomstvo. 

 Neúplná rodina, kdy chybí jeden z rodičovských vzorů, představuje zvýšené 

riziko. Častým jevem v těchto rodinách je nedůslednost, lhostejnost, zanedbávání dítěte 

nebo na druhé straně tvrdá disciplína. 

                                                 
14

 Štěchová, M., Večerka, K., Holas, J., 2000. Rodinné zázemí dětí s poruchami chování. In: Institut pro    

kriminologii a sociální prevenci [online] 
15

 Blíže k tomuto Vágnerová, M., 2004, s. 782 -783 
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 Nefunkčnost rodiny, přesto, že rodina je úplná, neposkytuje dítěti všechny 

potřebné podněty. Sem řadí formálně platnou rodinu se supdeprivačním působením. 

 Nekompetentnost rodičů, nezvládání problematicky disponovaného jedince. Sem 

patří rodiny se špatným sociálním zázemím, které pro svoji tíživou situaci nejsou 

schopny plnit svoji funkci. 

 Vliv sociálních a vrstevnických skupin, jedná se o toleranci či podporu 

nežádoucích forem chování. Dítěti jsou jako žádoucí prezentovány jiné hodnoty 

a normy, většinou odlišné od majoritní společnosti. 

 Určité životní prostředí. Sem patří velká sídliště, kde dochází k celkové 

anonymitě lidí s nefungující kontrolou. 

Charakter rodiny je mnohdy určen způsobem jejího vzniku. Rodiče dětí 

s poruchami chování vstupují do manželství často po velmi krátké známosti. Manželství 

nebo partnerství mnohdy vzniká z neplánovaného početí dítěte. 

Analýzy pedagogických dokumentací dětí, které byly pro náš výzkum velice 

důležitým prostředníkem k další práci, uvádí také faktor nízkého věku rodičů. Z našeho 

vzorku 38 respondentů bylo u čtyř dětí zjištěno, že v době jejich narození nebyly matky 

plnoleté. Z hlediska mladé rodiny je narození dítěte většinou zátěžovou situací, která 

důsledně prověří vzájemné partnerské či manželské vztahy. 

 

1.2 PORUCHY CHOVÁNÍ A JEJICH CHARAKTERISTIKA 

 

Docentka H. Záškodná píše, že poruchy chování znamenají souhrnný název pro 

velkou skupinu odchylek chování od běžného společenského standardu. K těm, které se 

projevují především v dětství a adolescenci, se zařazují následující projevy: dětský 

vzdor, negativismus, lež, nekázeň, krádeže, následná agrese, vandalismus, útěky 

z domova, potulky a záškoláctví, poruchy v oblasti sexu, např.: promiskuita, 

prostituce.
16

 

Psycholožka V. Nývltová definuje poruchy chování takto: „Pojmem poruchy 

chování se označuje takové chování, při němž dochází k porušování sociálních 

(etických a právních) norem a to ve věku, kdy by je dítě mělo být již schopno pochopit 

a dodržovat je. Nežádoucí chování se přitom u dítěte vyskytuje minimálně šest měsíců. 

                                                 
16

 Záškodná, H., 1998, s. 274 - 280 
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Pojem poruchy chování konkrétně zahrnuje chování, které se vyznačuje těmito 

rysy: agresivita vůči lidem a zvířatům, destrukce majetku, krádeže a podvody, vážné 

porušování pravidel a zákonem stanovených povinností.“
17

 

Profesor Rudolf Kohoutek k poruchám chování dále píše: „Pojem problémové děti 

pouze vymezuje určitou skupinu dětí, neříká však nic o podstatě problémovosti. 

Z psychologického hlediska tvoří problémové děti různorodou skupinu. Společným 

rysem těchto dětí je jejich obtížné přizpůsobování ve společnosti.“
18

 

V odborné literatuře se dočteme, že v období dětského věku mohou mít poruchy 

chování přechodný charakter. Přesto bychom je neměli podceňovat, mnohdy fungují 

i jako signál rozvíjející se poruchy osobnosti. 

 

1.2.1 Příčiny vzniku problémového chování 

Profesor Rudolf Kohoutek rozděluje důvody vzniku poruch chování takto: „Příčiny 

vzniku problémového chování, závad a poruch chování i psychických chorob se často 

kombinují. Mohou být biogenní, např. dědičné, vývojové, typologické zvláštnosti. 

Somatogenní, např. poškození mozku a analyzátorů během života, tělesné choroby 

ovlivňující psychiku a osobnost. Psychogenní a sociogenní, např. vnitřní konflikty, 

stresy, nepříznivé sociální prostředí, výchovné závady, psychické infekce vyvolané 

soužitím s duševně narušenými lidmi atp.“
19

Dědičnost je jedním z mnoha faktorů, které 

mají na deviantní chování vliv. Dále biologická dispozice, kdy narušení nebo poškození 

centrální nervové soustavy může být různého původu. Sem spadá i lehká mozková 

dysfunkce a s ní spojená častá hyperaktivita dětí. 

Z praxe mohu uvést, že hyperaktivita, která je mnohdy u dětí na první pohled 

nejvýraznějším projevem v závadovém chování, nás upoutá hned po příchodu dítěte do 

DDŠ. V adaptačním období se začnou postupně projevovat symptomy, které jsou pod 

syndromem hyperaktivity „uschovány“. Jsou to neposednost, impulzivita, záchvaty 

vzteku, agresivita, snížené sebehodnocení. 

  

                                                 
17

 Nývltová, V., 2008, s. 137 
18

 Kohoutek, R., 1998, s. 3 
19

 Kohoutek, R., 1998, s. 4. Blíže k tomuto Vágnerová, M., 2004, s. 780 



22 

 

Speciální pedagog A. Train upozorňuje na hyperaktivitu s poruchou pozornosti 

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (dále jen ADHD) a uvádí: „Pro mnoho učitelů, 

vychovatelů a sociálních pracovníků jsou obtížně vychovatelné děti výsledkem špatné 

rodičovské péče. Neuvědomují si, jaký stres takové dítě pro rodinu znamená, 

a nechápou, že chování některých z nich je obtížné již od narození a že jejich 

temperament může později v rodině i ve škole působit konflikty.“
20

 Jako příčinu ADHD 

uvádí vrozené dispozice a zdravotní stav dítěte. Zdůrazňuje, že je zapotřebí zkoumat 

nejen prostředí kolem dítěte, ale i dítě samotné.
21

 

Docent R. Jedlička popisuje symptomy, kterými se dítě s ADHA projevuje takto: 

„Říkají učitelům jménem, volají na ně bez hlášení, chtějí je všude provázet, třeba i na 

toaletu. Často se stává, že děti jsou nutkavě neodbytné, neúměrně přilnavé, bez 

dospělého neklidné a neschopné vrstevnických vztahů. Pro maličkost se rozčílí 

a dostávají se do sporů, hádek a někdy i rvaček s okolím.“
22

 

K exogenním příčinám řadíme jednoznačně na první místo rodinu. Tato primární 

instituce poskytuje dítěti první sociální zkušenosti. Jedinec si může nápodobou či 

identifikací s rodiči osvojit poruchové chování a přijmout odlišný hodnotový systém.
23

 

Může docházet také k rané citové deprivaci, která mění dětskou osobnost.
24

 

Jako další faktory můžeme uvést party vrstevníků. Tlaky, které vyvíjejí na jedince, 

mnohdy dítě či dospívajícího významně ovlivňují. V současném kontextu faktorů nelze 

pominout hromadné sdělovací prostředky, postoje široké veřejnosti, školní prostředí, na 

což upozorňuje profesor B. Kraus.
25

 

 

1.2.2 Znaky poruch chování 

 

1) Nerespektování běžných norem odpovídajících věku (agrese k lidem a zvířatům, 

destrukce majetku, nepoctivost, krádeže, potulky a záškoláctví). Příklad z praxe: DD, 

chlapec, 14 let – ústavní výchova nařízena pro záškoláctví, krádeže v obchodech a ve 

sklepních prostorech obytných domů. Ve školní dokumentaci žáka jsou zapsány čtyři 

dlouhodobé útěky během jednoho roku, na kterých páchal převážně krádeže. 
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 Train, A., 1997, s. 13 - 14 
21

 Blíže k tomuto Train, A., 1997, s. 18  
22

 Jedlička, R., Dodatečný odklad.In: Učitelské noviny. [online]. č. 37/ 2002 
23

 Blíže k tomuto Vágnerová, M., 2004, s. 782 
24

 Blíže k tomuto., Matějček, Z., Langmaier, J., 2011, s. 23 - 30 
25
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2) Narušení sociálních vztahů (nedostatek empatie, citová plochost, neschopnost 

sebeovládání, egoismus, snížená tolerance k zátěži, dítě vinu spatřuje ve svém okolí, 

ne v sobě). Příklad z praxe: JT, dívka, 15 let – ústavní výchova nařízena za záškoláctví, 

útěky z domova a potulky s partou starších mladíků, kde experimentovala 

s alkoholovými i nealkoholovými drogami. Dívka z umístění do DDŠ obviňuje svou 

matku a jejího přítele. V současné době dívka s nikým z rodiny nekomunikuje. O všech 

rodinných příslušnících se vyjadřuje velice hrubě. 

3) Nepřiměřenost a opakování chování (absence adekvátního sebehodnocení, 

absence viny, absence přiměřené sociální orientace – alespoň po dobu 6 měsíců). 

Příklad z praxe: tatáž dívka JT, 15 let, má značně vysoké sebehodnocení, svou vinu na 

ústavní výchově popírá. O dovolenkách (vánoční a jarní prázdniny) z DDŠ se dále 

potuluje s partou mladíků. Po dovolenkách byla dívka vždy v kontrolním, zjišťovacím 

testu na psychoaktivní látky pozitivní  

Jedinci často nechápou nezbytnost přizpůsobení se společenské normě. Jejich 

chování bývá bezohledné. Práva ostatních jsou pro ně bezvýznamná. Nemají dostatečně 

rozvinuté svědomí. Normy nedodržují nebo je neuznávají, často právě díky rizikovému 

rodinnému prostředí a negativním vzorům a vlivům rodičů.
26

 

 

1.2.3 Rozdělení poruch chování 

 

Podle charakteru, poruchy chování dělíme na neagresivní a agresivní, kdy není 

mezi nimi přesná hranice, často se různým způsobem kombinují a doplňují. 

 

1.2.3.1 Neagresivní poruchy chování 

Mezi nejčastější neagresivní poruchy chování patří lži, záškoláctví, útěky 

z domova, aplikace drog, drobné krádeže. Z praxe mohu uvést, že právě podcenění 

řešení prvních příznaků neagresivních poruch chování v rodině, škole, může mnohdy 

vést ve svém důsledku k nařízení ústavní výchovy. 
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 Blíže k tomuto Vágnerová, M., 1999, s. 274 
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Lež 

Zakladatel individuální psychologie Alfred Adler rozděluje lhaní do dvou hlavních 

forem: 1. lhaní ze strachu, 

2. lhaní, kterým se člověk pokouší vydávat za většího, než ve skutečnosti je. 

Ke lžím Adler dále uvádí: „Pokud by chtěl někdo rozlišovat mezi účelovou lží 

a ostatním lhaním, nikam by to nevedlo: neexistuje totiž jiná lež než účelová.“
27

 

Oproti výše uvedenému tyto pohnutky u mladších a starších žáků popisuje 

docent R. Jedlička takto: „Často jde o fantazijní hru, která vypravěči přerostla přes 

hlavu a v dané situaci neustoupí, aby se nezesměšnil, u starších žáků může jít o žert, 

vymýšlí si, aby druhé uvedli v omyl a vzniklým nedorozuměním se pobavili. Jindy se 

žák snaží zakrýt určitý nedostatek, za který se stydí či se lhaním snaží vyhnout trestu.“
28

 

Lež záměrnou, která poškozuje jinou osobu nebo lež používanou ke zvýšení 

vlastního prospěchu, přičemž poškozuje jiné, nepovažujeme za obranu v nouzi, ale za 

bezohlednost. Četnost a hlavně účel lží by mělo být hlavním hodnotícím kritériem. 

Z praxe mohu uvést, že poměrně často bájivě lžou děti, které jsou v kolektivu 

svěřenců s nařízenou ústavní výchovou nové, a to za účelem upoutání pozornosti na 

svoji osobu. Při diagnostice se zaměřujeme na frekvenci lhaní, osoby, jimž je lháno, 

specifičnost situací, v nichž je lháno a účel lhaní. Patologickou lež shledáváme 

u jedinců, pro které je řešení problémů lhaním a podváděním typické.  

 

Útěky, potulky a záškoláctví 

Profesor Z. Matějček popisuje toto téma takto: „Útěk můžeme charakterizovat jako 

únik z déle trvající, neřešené a nepříjemné situace. Méně závažné jsou impulsivní útěky, 

kdy jde o zkratkovité jednání. Jde tedy v mnoha případech o útěk před zahanbujícími, 

ponižujícími pocity, které by dítě zažilo v konfrontaci, jde o obranu před degradací 

vlastního já.“
29

 Útěky jsou signálem, že něco špatně funguje. Může to být rodina, škola 

nebo zařízení, do kterého je dítě soudně předáno. Chronické útěky bývají většinou 

plánované. Mívají svůj přesný záměr a cíl. Prostředí, ze kterého dítě utíká, je pro něj 

nějakým způsobem nepřijatelné. Z praxe mohu uvést útěky ze zařízení ústavní výchovy, 

kde některé dítě se těžko sžívá s pocitem omezení svobody a vytržením z jeho známého 

prostředí. 

                                                 
27

 Adler, A., 1994, s. 25 
28

 Jedlička, R., in Vališová, A., Kasíková, H., et. al., 2011, s. 397 
29

 Matějček, Z., 1991, s. 309 
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Toulání je v mnoha případech spojeno se záškoláctvím, kdy dítě řeší svůj problém 

útěkem z nepříjemné situace nebo prostředí. Záškoláctví bývá někdy reakcí na 

prospěchové selhání. Spoluautoři Richard Jedlička a Jaroslav Koťa předkládají k tématu 

toto: „Záškoláctví vede k zamyšlení, zda i dobře vedená škola nezapomíná na to, že 

každé, i málo výkonné dítě, by mělo ve školním prostředí čas od času zažít úspěch.“
30

 

Fenoménem dnešních škol je také šikanování, které rovněž může vést k záškoláctví. Při 

hodnocení je tedy vždy důležité nejprve zjistit příčinu. 

Profesorka Marie Vágnerová charakterizuje potulky takto: „Toulání je 

dlouhotrvající opuštění domova, které většinou navazuje na útěky. Je výrazem 

nedostatečné citové vazby k lidem a k zázemí, jež bývá natolik dysfunkční, že na něm 

dítěti nezáleží, nebo je dokonce odmítá. Pravděpodobnost volby tohoto způsobu řešení 

životní situace se zvyšuje s věkem, protože mladší děti by se o sebe nedokázaly 

postarat.“
31

 

 

Krádeže 

O krádeži hovoříme tehdy, pokud dítě chápe pojem vlastního a cizího vlastnictví 

a je schopné přijmout tuto danou normu. Záleží, zda je dítě dostatečně rozumově 

vyspělé a v jaké subkultuře dochází k jeho vývoji.  

Profesorka M. Vágnerová připomíná: „V názoru na krádež se může projevit vliv 

odlišného hodnotového systému určité sociální vrstvy nebo etnika.“
32

 K rozdílné 

hodnotové orientaci připojuji citaci docenta Oldřicha Matouška a Andrey Kroftové: 

„Specifickým rysem romského etnika je vysoké zapojení dětí do kriminálních aktivit, a 

to zejména do gangů, které ve velkoměstech okrádají chodce a cestující v hromadné 

dopravě nebo páchají v sídlech jakékoli velikosti domovní krádeže.“
33

  

Tuto citaci uvádím proto, že jsem se s podobnou situací několikrát setkala 

v analýze dokumentace dětí, které jsou vzorkem samotného výzkumu.  

Při posuzování krádeží je důležité se zabývat způsobem, jakým byla krádež 

provedena, zda se jednalo jen o zkratkovité jednání nebo zda krádež byla promyšlená 

a plánovaná. 
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 Jedlička, R., Koťa, J., 1998, s. 62 
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 Vágnerová, M., 2004, s. 794 
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 Vágnerová, M., 2004, s. 795 
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Psycholog Alfred Adler charakterizuje krádeže a předkládá k problematice toto: 

„Psychologická struktura krádeže je taková, že se dotyčný člověk cítí o něco ochuzen 

a pokouší se tento deficit maskovat tím, že se obohatí.“
34

 

Docent R. Jedlička popisuje téma krádeží takto: „V případě zcizení něčí věci může 

jít buď o potřebu opatřit si na cizí úkor něco, co mi nepatří a já to chci, či o schválnost, 

kdy účelem je poškodit druhého. Ukradená věc je znehodnocena či zahozena, neboť 

smyslem krádeže nebylo obohatit se, ale ublížit.“
35

 Tento citát vystihuje jednání většiny 

dětí před nařízením ústavní výchovy. Profesor Z. Matějček upozorňuje na další 

variantu, kdy krádeže slouží jako prostředek náhradního uspokojení v situaci citového 

strádání.
36

 I tato skutečnost je příznačná pro některé děti z dětského domova se školou. 

Za velmi závažné považujeme opakované krádeže v partě. Jedinci si vzájemně 

dodávají odvahu a podporu, a samozřejmě obdiv a uznání, pro který se většinou tohoto 

jednání dopouštějí. V případě promyšlené krádeže v partě je situace pro rodiče velmi 

alarmující. Dítě nachází pro své nevhodné chování ocenění ostatních členů, které se mu 

většinou v předchozí době, obzvláště v domácím prostředí nedostávalo. Odbourává 

zábrany, necítí se provinile. Nastupuje spíše pocit sebeuspokojení z realizované 

krádeže. Pro krádeže v partách nejsou dnes výjimkou ani prepubescenti. Pod vlivem 

starších jedinců páchají závadovou činnost. „Příslušníci party jsou většinou podobného 

osudu, citově nezakotvení, subdeprivovaní, toužící po napětí, dobrodružství a rychlém 

zbohatnutí,“ předkládá k tomuto tématu Richard Jedlička.
37

  

Tyto neagresivní poruchy velmi často shledáváme u dětí s nařízenou ústavní 

výchovou. Z praxe mohu uvést příklad čtrnáctiletého chlapce z rozpadlé rodiny, který 

byl pro své nezvladatelné chování umístěn do dětského domova se školou. Chlapec byl 

na svůj věk malého vzrůstu. Dětmi v kolektivu, a to především děvčaty, nebyl 

akceptován. Při každém útěku, který směřoval do bydliště matky, vykradl zařízení bytu, 

které prodal. Za peníze si koupil drahé značkové oblečení a hostil kamarády 

v restauracích. Pokaždé, když utratil všechny peníze, vrátil se do dětského domova se 

školou. V odůvodnění svých činů uváděl: „Já jsem po tátovi, úplně ve všem, táta je taky 

zloděj. Už byl pětkrát zavřenej.“ Sebeprosazení mezi vrstevníky bylo ale podle chlapce 

důvodem podřadným.  
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 Jedlička, R., in Vališová, A., Kasíková, H., et al., 2011, s. 397 - 398 
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Docentka I. Pešatová ve svých výsledcích empirického šetření v dětském 

diagnostickém ústavu uvádí, že: „Kriminalita a následná trestnost rodičů je všeobecně 

velká, je výrazně vyšší u otců než u matek. Kriminalita rodičů se jeví jako závažný 

negativní faktor.
 
Takový rodič se stává nežádoucím modelem a většinou se ukazuje, že 

jeho výchovné praktiky jsou nevhodné.“
38

 

 

1.2.3.2 Agresivní poruchy chování 

Dětský psycholog Jenö Ranschburg považuje za agresi každou zaměřenou činnost 

v symbolické či otevřené formě, jež má za cíl způsobit někomu bolest, škodu, ztrátu.
39

 

Francouzský pedopsychiatr Stéphane Bourcet a nezávislá novinářka Isabelle 

Gravillonová uvádějí, že: „Agrese nemusí nutně znamenat fyzické napadení, někdy se 

může projevit jako výprask, jindy zase jako slovní násilí (nadávky, ponižující návrhy, 

hrozby atd.)
40

  

Tato citace velice přesně popisuje agrese dětí s poruchami chování. K tomuto 

uvádím příklad z praxe: Čtrnáctiletá dívka Angela S., vyšší postavy romského původu, 

přišla do dětského domova se školou z dětského domova po agresivním útoku na 

učitelku. Na otázku:„Co jsi vyvedla?“odpověděla beze studu a výčitek svědomí: „Dala 

jsem učitelce facku, nutila mě psát.“ 

Z analýzy dat našeho zkoumaného vzorku jsme verbální a fyzickou agresivitu 

vyčetli u 36 dětí. Tyto uvedené údaje dokumentujeme v tabulce č. 5 – Patologické jevy 

u dětí z DDŠ, str. 56. Příčiny násilného chování mohou být různé, závisí na kumulaci 

různých vlivů. Jsou to dědičnost, biologické předpoklady, duševní choroba, vliv 

prostředí, aktuální situace (spouštěč agrese).
41

 

Příklad z praxe: od svých sedmi a půl let je v DDŠ umístěn chlapec, ZM, který 

přišel do zařízení z dětského domova pro násilné, nezvladatelné chování. Chlapec je na 

svůj věk konstitučně slabého, malého vzrůstu, budí dojem předškolního dítěte. ZM bývá 

podle třídní učitelky velmi náladový, vzpurný a agresivní vůči svému okolí. Jeho nálady 

se tak odrážejí do vyučovacích hodin, ve třídě jsou další čtyři žáci s LMD. „Dokáže se 

vztekat tak, že hází vším, co je kolem něj nebo bije či škrtí spolužáky,“ podotýká třídní 

učitelka. 
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 Ranschburg, J., in Nowak, A., 1997, s. 28 - 32  
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K tomuto tématu mohu z praxe dále poznamenat, že v posledních letech do zařízení 

přicházejí častěji děti do deseti let. Problémovost jejich chování je většinou vyšší 

a obtížněji zvladatelná než u starších dětí. Především verbální, u některých i fyzická 

agresivita jsou běžnou součástí zápisů v dokumentaci. Viditelný je nárůst dětské 

bezohlednosti, verbální agresivity a brutality ve školním prostředí. Do života 

a atmosféry rodinných skupin v DDŠ se jasně odráží zázemí většiny dětí, jejich 

tendence upoutávat na sebe pozornost, právě tímto agresivním jednáním a chováním, 

zajišťovat si své pohodlí na úkor ostatních, upřednostňovat své nároky nevybíravým 

způsobem. Respektování druhých a přizpůsobování se čemukoli (vycházení s lidmi, 

s dětmi, rozdělení se s kamarádem, žití v kolektivu atd.) dělá většině, zvláště nově 

příchozím jedincům problémy. 

Pedagogičtí pracovníci by měli v převýchovném procesu učit dítě přetvářet 

antisociální chování na prosociální, tak aby umělo bránit či prosazovat své názory 

a přesvědčení.
42

 

 

Šikana 

Toto slovo pochází z francouzského slova chicane, což znamená: zlomyslné 

obtěžování, týrání, sužování, pronásledování, byrokratické lpění na liteře předpisů. 

Mezinárodně uznávaným „otcem“ psychologického výzkumu šikany a průkopníkem 

jejího potírání se stal norský profesor Dan Olweus.
43

 Tento psycholog definuje šikanu 

takto: „Žák, resp. student, je šikanován čili viktimizován, když je vystaven, opakovaně 

a po určitou dobu, negativním akcím ze strany jednoho nebo více žáků, 

resp. studentů.“
44

 

Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení 

šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, č.j. 14 514/2000-51, čl. 1, platný od 

1. 1. 2001, pohlíží na šikanování jako na jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit 

jedinci, ohrozit, nebo zastrašovat jiného žáka, případně skupinu žáků.
45

 

Šikana je dnes velmi rozšířená téměř ve všech typech škol, zvláště u starších dětí. 

Má různé formy a podoby. Každá konkrétní situace vyžaduje individuální přístup 

a řešení, jednotný návod neexistuje. 
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Autoři knihy Jak na šikanu P. Říčan, a P. Janošová, popisují problematiku takto: 

„Šikana je ubližování někomu, kdo se nemůže nebo nedovede bránit.“
46

 Ve svém textu 

citují názor docenta Bohumila Stejskala, který po mnoho let jako expert ministerstva 

školství řešil komplikované případy na školách. B. Stejskal svým úryvkem varuje před 

vzrůstající tendencí šikany také u menších dětí, kdy i v mateřských školách výzkumy 

potvrzují vzrůstající agresivitu. Předškolní děti bijí spolužáky, násilím se zmocní hračky 

a odmítají ji půjčit jiným apod.
47

 

Docent R. Jedlička popisuje současný problém takto: „Je pochopitelné, že i při 

běžných školních sporech se spolužáky se nešťastně sociálně vybavený jedinec často 

uchyluje k násilí. Má totiž dojem, že své zájmy může vůči okolí prosadit jen křiklavou 

drzostí, neústupnou vzdorovitostí či drsnou dravostí. Jestliže o něco stojí, chce to mít co 

nejdříve a za jakoukoli cenu. Ačkoli někteří chlapci vykazují vesměs velmi slabý, někdy 

až nedostatečný prospěch, mají ve třídě nejednou značný neformální vliv. Prestiž si totiž 

vynucují hrozbami, verbální agresivitou, cynickou vulgárností a fyzickou silou. Jde-li 

o hochy starší, opakující třídu, dokážou se prosazovat poměrně hladce tvrdou 

bezohledností a surovým násilím. Provokativně porušují školní řád, vůči vychovatelům 

bývají drzí, dávají viditelně najevo, že je současné školní výsledky ani jakékoli studijní 

perspektivy nezajímají a že na zařazení do konvenčních sociálních struktur 

rezignovali.“
48

 Tato citace bezvýhradně vystihuje děti a dospívající, kteří se stali 

vzorkem našeho výzkumného šetření. Z praxe v kolektivním zařízení pro děti 

s nařízenou ústavní výchovou se setkávám s agresivním, brutálním chováním jak u 

chlapců, tak u dívek. 

V DDŠ se velmi často vyskytují „šikanéři“ i slabší konstituce, ale většinou jde 

o jedince, kteří jsou ve výchovném ústavu časově nejdéle. Nejvíce bývají šikanovány 

nově příchozí děti. „Agresivně se projevují především ti, jejichž výchova byla od dětství 

založena na opakovaném, ale zpočátku v podstatě neodůvodněném trestání, necitlivém 

zacházení a urážejícím ponižování. Právě ti si počínají vůči svému okolí obdobně 

brutálně, jako se chovali jejich rodiče ve vztahu k nim,“ dodává docent R. Jedlička.
49

 

Odborníci se shodují, že odstranit šikanu není snadné, nutná je spolupráce všech 

zainteresovaných složek v prevenci šikanování. 
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1.2.4 Návykové látky a užívání drog 

 

Primář Karel Nešpor definuje návykovou látku takto: „Drogu můžeme chápat jako 

látku, ať již syntetickou či přírodní, která splňuje dva základní znaky. Prvním znakem je 

psychotropní účinek, to znamená, že ovlivňuje nějakým způsobem naše prožívání 

okolní reality, mění se naše „vnitřní“ ladění. Druhou podmínkou je, že látka může 

vyvolat závislost. Jedná se o duševní a tělesnou závislost, která u některých drog 

nastává po několika aplikacích určitých dávek.“
50

 Posuzovatelé pokládají za drogu vše, 

co má rychlý a výrazný účinek na lidskou psychiku. Nejčastěji se drogou rozumějí 

psychoaktivní látky včetně alkoholu. V současnosti jsou v České republice nejvíce 

používanými drogami kofein (káva, čaj), nikotin (cigarety, doutníky, atd.) a alkohol 

(v nápojích).
51

  

Vedoucí lékař Centra metadonové substituce DROP IN Jiří Presl rozděluje drogy 

na dvě skupiny, a to s akceptovatelným a neakceptovatelným rizikem.
52

  

Docent R. Jedlička, píše, že: „Návykové látky se konvenčně dělí na alkohol 

a nealkoholové drogy. Toto rozdělení má v našich společenských a kulturních poměrech 

své opodstatnění, neboť vůči pití alkoholických nápojů jsme sociálně tolerantnější.“
53

 

R. Jedlička k tomuto tématu dále uvádí: „Drogovou závislostí mohou být ohroženi nejen 

dospívající z dysfunkčních rodin, ale i ti, kteří vyrůstali ve spořádaném 

hyperprotektivním prostředí.“
54

  

Podle výpovědí dětí z DDŠ bývá jejich prvotní setkání s alkoholovou 

a nealkoholovou drogou především v partě vrstevníků. Motivem je zvědavost plynoucí 

z dosud nepoznaného, dobrodružství či přizpůsobení se kamarádům. Nejčastější 

pohnutkou k experimentování s drogou je nuda. Při analýze dokumentace jsem se 

dočetla, že některé děti žijí v rodinách s jedním či oběma rodiči – alkoholiky či 

narkomany. Zkušenosti s návykovými látkami si tak často přinášejí nezletilí z domova. 

Někteří z nich si navykají v takovémto prostředí k popíjení alkoholu s rodiči od nízkého 

věku. Děti z těchto rodin, hovoří o pití alkoholu zcela otevřeně, chlubí se jím před 

svými vrstevníky. 
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 Blíže k tomuto Marhounová, J., Nešpor, K., 1995, s. 56 
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 Blíže k tomuto Presl, J., 1995, s. 10 
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Z praxe uvádím příklad čtrnáctiletého chlapce, Dominika K., který má nařízenou 

ústavní výchovu za záškoláctví, drobné krádeže, experimentování s alkoholem 

a s nealkoholovými látkami. Dominik je v dětském domově se školou přes dva roky. 

Z víkendových pobytů, které tráví u otce na malé vesnici, se často vrací opožděně, 

výmluvu si vždy najde (od nás nic nejelo, táta neměl drobné, atd.). Dvakrát přijel 

v podnapilém stavu a jednou byl pozitivní při testu na návykové látky. V loňském 

školním roce, při vyučovací hodině rodinné výchovy, měli žáci za úkol vylíčit situaci, 

kdy se nejvíce báli. Chlapec popisoval okamžiky strachu, kdy musel od svých jedenácti 

let vozit autem opilého otce několik kilometrů z hospody domů. V rozhovoru mimo třídu 

a vyučování chlapec uvedl, že věděl, čeho se dopouštěl, avšak v odpovědích učiteli 

zaznělo toto: „Vím, ale on (myslel otce) by mě pak zbil a hlavně by byla ostuda na vsi, 

že se někde motal.“ Na otázku, kdy přesně pociťuje tento strach, o kterém psal, 

odpověděl: „Teď už ho nemám, nebojím se, řídit je hračka. Bál jsem se, když jsem musel 

jet poprvé a pak asi ještě dvakrát.“ Po čtyřech měsících od tohoto rozhovoru Dominik 

po rvačce se spolubydlícím ze zařízení utekl. Při útěku násilím otevřel automobil, 

kterým chtěl odjet domů. Prostředek nenastartoval, tak „alespoň“ ukradl rádio, které 

prodal v hospodě na autobusovém nádraží. Za utržené peníze se opil a odjel domů. 

 

1.2.5 Vrstevnické skupiny a možný negativní vliv 

V životě dospívajících dětí mají důležitou roli vrstevnické skupiny. Jednotlivec, 

pro kterého má jeho vrstevnická skupina velký význam, musí v očích vrstevníků obstát. 

„Vrstevnické skupiny, které nenašly vhodnou náplň volného času, se rekrutují 

v delikventní party, které mají odlišný žebříček hodnot a své specifické normy. Parta 

u dětí uspokojuje potřebu úniku z dosahu dospělých a touhu být ve společenství se 

stejně smýšlejícími, kteří mají obdobný hodnotový a normativní systém,“ sděluje 

sociolog Miloslav Petrusek.
55

 Tento citát uvádím proto, že velmi věcně poukazuje na 

jednání dětí před nařízením ústavní výchovy. 

Docent R. Jedlička upozorňuje na nebezpečí extrémistické orientace vadně 

socializovaných mladistvých: „Opakovaně se stává, že nešťastníci bez identity a bez 

určitelných tváří, vyhnaní nespokojeností a morální bídou, se scházejí na velkých 
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veřejných prostranstvích, aby posíleni pocitem mnohosti vytvořili zlobný anonymní dav 

usilující o úlevné vybití nastřádaného napětí.“
56

 

Vrstevnické skupiny však mohou mít na mladé jedince i blahodárný vliv. Děje se 

tak především v těch případech, kdy je náplní jejich činností atraktivní a správně 

pedagogicky zpracovaný program prezentovaný dospělými, kteří jsou schopni být pro 

dospívající autentickým vzorem. Takovéto skupiny se pozitivně uplatňují jak v rámci 

prevence sociálně patologického vývoje, tak při resocializaci a sociální rehabilitaci těch, 

jejichž řádný vývoj byl již nějak ohrožen či narušen. 

 

1.3 PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVÛ 

 

Ze všech celospolečenských hledisek je předcházení negativním jevům výhodnější, 

než zákroky proti již existujícím defektům. 

Profesor Blahoslav Kraus uvádí: „V nejširším slova smyslu hovoříme o obecné 

prevenci, kde jde o zkoumání příčin a podmínek vzniku těchto jevů.“
57

 Konkrétní 

preventivní aktivity rozděluje na tři typy: 

1) Primární prevence: Spočívá v posilování osobnosti, obranyschopnosti s cílem 

předcházet negativním jevům tak, aby vůbec nevznikaly. Působení by mělo být 

promyšlené, zaměřené na posilování odolnosti čelit různým nástrahám, orientovat se 

v rizikových situacích, vypořádávat se se zátěžovými situacemi, učit se asertivitě, 

ovládat úzkostné stavy. 

2) Sekundární prevence: Je orientována již na potenciálně ohrožené jedince či 

skupiny, jejich vyhledávání s cílem předejít rozvoji a šíření daných jevů, změnit 

okolnosti, aniž ještě došlo ke specifickým projevům. Zahrnuje i důsledné mapování 

situace v jednotlivých sociálně patologických jevech (např. drogová scéna v určitém 

regionu, depistáže, činnost různých krizových, protidrogových center). 

3) Terciární prevence: Představuje působení snažící se eliminovat a minimalizovat 

již existující problémy. Zahrnuje péči o deviantní jedince ve směru hygieny, zdravotní 

péče (např. dostupnost sterilovaných injekčních stříkaček, péče o bezdomovce apod.).
58

 

Terciární prevence popisovaná B. Krausem je běžná v zařízeních institucionální 

výchovy, neboť do DDŠ přicházejí děti s velmi nízkými sociálními i hygienickými 
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návyky. Učí se zde čistit si zuby, pravidelně se mýt, zároveň také dodržovat čistotu 

oblékání. Úklidy společného hygienického zázemí (koupelna, toalety) jsou u většiny 

z nich zcela něčím novým. 

Domnívám se, že pro zdárnou sekundární prevenci v rodině je důležitá důvěra 

a pocit bezpečí s vyrovnanými rodinnými vztahy. Primární prevenci v rodině vidím ve 

vedení dialogů rodičů a dětí, neodkládání řešení vzniklých situací s řádným 

a srozumitelným objasněním, proč a jaké stanovisko zaujímají k možným problémům. 

Nemělo by dojít k nastolení vzájemné nedůvěry, pocitům křivdy a hlavně k omezení 

vzájemné komunikace. Pokud se v rodině vzniklé problémy neřeší včas, může nastat 

patová situace, rodiče své dítě nezvládají a výchovný proces se stává 

nekontrolovatelným. 

Docent Jedlička přispívá k prevenci názorem: „V případě ohrožených dětí 

a dospívajících je v rámci sekundární prevence vhodná jejich orientace na skupiny 

s prosociálním programem, ať již jde o zájmové kroužky, různé mládežnické oddíly 

nebo sportovní či turistické kluby, v nichž se mohou mladí lidé realizovat, kde se lze 

prospěšně zařadit a zažít uznání. V takových uskupeních se dá zakusit pocit 

sounáležitosti i dosáhnout vědomí vlastního významu, když jedinec dostává emoční 

podporu od sobě rovných.“
59

  

Takto orientovaný celoroční program pro děti s poruchami chování proběhl v DDŠ 

v roce 2012/2013. Program jsem sestavila podle potřeb školy, která je součástí zařízení. 

Cíle tohoto projektu vedly nejen k osobnostnímu a sociálnímu rozvoji svěřených dětí, 

ale byly také zkouškou tělesné i duševní síly a vyspělosti. O projektu Cesta se dále 

zmiňuji i v závěru této práce, jakožto návrhu preventivně výchovného opatření. 

 

1.3.1 Včasná intervence 

 

Cílem rané preventivní intervence by mělo být zjišťování poruch chování 

především tam, kde se setkávají rizikové biologické faktory s rizikovými sociálními 

a dalšími faktory, u kterých je předvídatelná jejich kombinace. Poruchy chování jsou 

vývojově silně vázány na delikvenci a kriminální chování v dospělosti. V dospělosti 

jsou téměř rezistentní k léčbě, proto je zapotřebí je identifikovat v raném věku a pomocí 
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prevence zintenzivňovat vztahy rodiče – dítě, napravit negativní postoje, poskytnout 

zpětnou vazbu pro matku i otce, rozvíjet jejich dovednosti, sebedůvěru.
60

 

Doktor Jiří Pilař k tomuto tématu předkládá názor: „Z praxe víme, že u jedinců, 

kteří se opakovaně dopouštějí asociálního, či antisociálního jednání, bývá zjištěna 

značná výchovná zanedbanost. To podporuje názor, že děti se delikventy nerodí, nýbrž 

se mravně narušenými stávají, a to zpravidla v důsledku nepříznivých životních, 

zejména pak výchovných podmínek.“
61

 Domnívám se, že tato citace je příznačná pro 

jedince z našeho výzkumného vzorku. Kdyby fungovala včasná intervence, tak, jak ji 

popisuje Jiří Pilař, nebyly by zřejmě výchovné ústavy zcela zaplněny. 

Včasnou intervencí, ve smyslu terapeutické intervence, v raném věku dítěte 

zaměřenou na rodinu se v našem státě zatím nikdo dostatečně nezabývá. I v odborných 

kruzích je k této problematice stále ambivalentní vztah. Přesto je na základě 

zahraničních zkušeností jasné, že cesta v prevenci sociálně patologických jevů vede 

především tímto směrem. A to především s akcentem na první tři roky života dítěte, kdy 

se utváří základní rysy dětské osobnosti, které se v pozdějším věku mohou jen těžko 

ovlivňovat. Závažným rizikovým faktorem v rodině je i porucha rané interakce rodičů, 

obzvláště matky s dítětem.
62

 

 

1.3.2 Sanace rodiny 

 

Poměrně rozšiřující se prevencí je tzv. sanace rodiny, kdy sociální pracovník 

z daného centra pro sanaci se snaží o nový přístup v práci s rodinou. Sanace rodiny však 

neznamená zrušení, zamezení, narovnání situací, která by okamžitě změnila dysfunkční 

či jinak obtížně sociálně situovanou rodinu.
63

 Tento, byť i profesionální přístup v práci 

s rodinou má svá rizika a zatím nevelké zkušenosti. Zřejmě také proto někteří odborníci 

pozitivním změnám pomocí sanace rodiny nevěří.
64

 

Domnívám se, že tento nový přístup, přes veškerá svá úskalí, může pomoci 

rodinám – dítěti v ohrožení.  

Zcela jistě budou stále ale existovat situace, kdy oddělení dítěte od rodiny bude 

jedinou možnou variantou pro jeho zdravý a bezpečný vývoj.  
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1.4 CESTA DÍTĚTE Z RODINY DO ÚSTAVU 

1.4.1 Intervence obcí 

 

Správní činnost státu ve sféře sociální péče uskutečňují u nás sociální pracovníci 

městských úřadů a obcí s rozšířenou působností. Kurátoři pro mládež pracují na 

sociálních odborech místních a obecních úřadů. Nebudu podrobně rozepisovat náplň 

práce kurátora, ale je nezbytné vymezit jeho hlavní úkoly, což je i péče o děti mladší 

15 let, které se dopustily činu, jenž by byl u zletilých osob klasifikován jako trestný čin. 

Dále se kurátor stará o mladistvé ve věku 15 – 18 let, kteří se dopustili přestupku nebo 

trestného činu a bylo u nich zahájeno trestní stíhání, a konečně o děti a mladistvé, kteří 

mají opakovaně vážné poruchy chování.
65

 Sem patří např. útěky z domova, zneužívání 

návykových látek, závislost na hracích automatech, záškoláctví. Kurátor spolupracuje 

s orgány činnými v trestním řízení, v přestupkovém řízení a podává zprávy OSPOD 

a soudu o dítěti či mladistvém. Zúčastňuje se soudních jednání, může navrhovat 

výchovu v náhradní rodině, ústavní či ochrannou výchovu. Má organizovat a realizovat 

preventivní programy.
66

 

Podle zákona o rodině č. 94/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů, může kurátor 

nezletilého napomenout, stanovit nad ním dohled a uložit mu omezení. Může též 

napomenout rodiče nebo jiné občany, kteří narušují řádnou výchovu nezletilého jedince. 

Tato opatření se v současné době téměř nepoužívají a většinou se sahá rovnou 

k navržení ústavní výchovy, což je politováníhodné, neboť v současnosti, kdy je 

trendem omezení ústavní výchovy a její nahrazení alternativními sankcemi, by výše 

uvedená opatření měla být jednou z forem snižování jak výkonu ústavní výchovy 

napomoci.
67

  

Domnívám se, že jestliže je rodina alespoň částečně funkční, měla by jí být 

poskytnuta profesionální podpora, aby se dospělí dokázali s výchovnými problémy 

řádně vyrovnat. Tyto funkce právě plní tzv. sanace rodiny, dále mohou pomoci 

pedagogicko-psychologické poradny, progresivní pomoc rodinám nabízejí střediska 

výchovné péče. Jsou však případy vážného zanedbávání základních potřeb dítěte, jako 

je týrání, zneužívání, kdy je ústavní péče v zájmu dalšího vývoje nezbytná.  
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1.4.2 Preventivně výchovná péče 

 

Preventivně výchovná péče je poskytování speciálně pedagogických 

a psychologických služeb dětem s rizikem poruch chování či již s rozvinutými projevy 

poruch chování a negativních jevů v sociálním vývoji. U těchto jedinců zatím nebyla 

nařízena ústavní výchova ani uložena ochranná výchova. Preventivně výchovnou péči 

mohou využít také osoby odpovědné za výchovu dětí a mladistvých, tak pedagogičtí 

pracovníci. Preventivně výchovná péče slouží k předcházení a napravování vzniklých 

poruch chování dětí. 

Institucionální preventivně výchovná péče ve školských zařízeních probíhá ve 

střediscích výchovné péče pro děti a mládež podle § 16 a § 17 zákona č. 109/2002 Sb., 

která jsou organizační součástí diagnostických ústavů či výchovných ústavů, nebo 

mohou být zřizována i samostatně – středisko výchovné péče (dále jen SVP).
68

 

Kromě výše jmenovaných je péče nabízena i dětem, u nichž soud rozhodl 

o zařazení do terapeutického, psychologického nebo jiného vhodného výchovného 

programu ve středisku výchovné péče. Podmínkou přijetí jedince do střediska je jeho 

dobrovolnost a svobodné rozhodnutí a souhlas rodičů. Důležitá je spolupráce rodiny. 

Jedním z hlavních úkolů střediska výchovné péče je totiž rozvoj komunikace 

a pozitivních vztahů v rodině, obnovení vnitřního systému, který utrpěl při selhání 

dítěte.
69

  

Ve střediscích jsou většinou tři pracoviště:  

 ambulantní 

 celodenní 

 lůžkové 

Jiří Pilař uvádí: „V lůžkových pracovištích se často ocitají adepti s „ústaváckou“ 

perspektivou po zjištění, že pouhá ambulantní intervence v jejich případě nestačí. Zde 

jedinec setrvá asi dva měsíce. Po dobu pobytu se s ním intenzivně pracuje podle 

individuálního výchovně vzdělávacího plánu. Ti, kteří selhávají i zde a pokračují 

v asociálních projevech, jsou posléze umisťováni na základě rozhodnutí soudů do 

zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy.“
70
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1.4.3 Nařízení ústavní nebo uložení ochranné výchovy 

V okamžiku, kdy funkce rodiny zcela selhává a výchovné problémy již nelze řešit 

za pomoci psychologických poraden, středisek výchovné péče, individuální či 

skupinové terapie a je naplněno znění § 46 odst. 1, zákona o rodině č. 94/1963 Sb.: 

„Jestliže je výchova dítěte vážně ohrožena nebo vážně narušena a jiná výchovná 

opatření nevedla k nápravě nebo jestliže z jiných závažných důvodů nemohou rodiče 

výchovu dítěte zabezpečit, může soud nařídit ústavní výchovu nebo dítě svěřit do péče 

zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.“
71

 

Pokud nastane situace, která znamená pro dítě ohrožení na životě a tím vyžaduje 

okamžitou pomoc, zasahuje soud bezodkladným rozhodnutím, tzv. předběžným 

opatřením. Návrh na předběžné opatření podává obecní úřad obce s rozšířenou 

působností. Soud o něm musí rozhodnout nejpozději do 24 hodin od podání návrhu. 

Předběžné opatření trvá po dobu tří měsíců od jeho nařízení. Dítě se svěří do péče 

institucionální výchovy, nejčastěji nejdříve do dětského domova i v případě, že jiná 

výchovná opatření nepředcházela. 

Z důležitých důvodů může soud prodloužit ústavní výchovu až na jeden rok po 

dosažení zletilosti. Stává se, že této možnosti využije svěřenec sám, např. z důvodu 

vyučení se v oboru, jenž započal. 

Nařízení ústavní výchovy soudem ovšem předchází celá řada opatření, jak už jsem 

se zmínila v kapitole Intervence obcí. Problémový jedinec s represivním opatřením 

nařízeným soudem ve formě ústavní či ochranné výchovy je umístěn ve speciálním 

ústavním zařízení. Pobyt v diagnostickém ústavu ale nemusí být nařízen pouze soudem. 

V současné době je možný i dobrovolný diagnostický pobyt, který se uskutečňuje 

na žádost rodičů, kteří nejsou schopni zvládnout výchovu svého dítěte.  

Nápravu poruch chování však nezajistí jen pobyt dítěte v ústavním zařízení. Je 

zapotřebí, aby se do „uzdravování“ zapojila celá rodina, která s příslušným ústavním 

zařízením bude chtít a následně vydrží spolupracovat.
72
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Účelem zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy je zabezpečit 

svěřenci náhradní výchovně rodinnou péči v zájmu jeho zdravého vývoje institucionální 

formou. Doktorka V. Vojtková uvádí, že: „Instituce zajišťuje jak výchovu, tak 

i vzdělávání dítěte, a to interní nebo externí formou.“
73

 

Nad tento rámec poskytuje dětem ještě sociální zázemí a péči. Je to v případech: 

 kdy rodiče nejsou schopni z různých důvodů zajistit podmínky pro příznivý 

vývoj dítěte v rodině; 

 kdy porucha chování je takového stupně a intenzity, že ohrožuje zdárný vývoj 

a rozvoj dítěte (v důsledku poruchy jedinec porušuje zákonné normy a jeho chování by 

bylo v případě zletilosti posuzováno jako trestný čin); 

 kdy v důsledku poruchy chování dítě – mladistvý porušuje zákonné normy, je již 

trestně odpovědný a ústavní (ochranná) výchova je mu nařízena (uložena) jako 

alternativní trest; 

 kdy v důsledku poruchy chování dítě mezi 12. – 15. rokem porušuje zákonné 

normy způsobem, za který by byl dospělému uložen výjimečný trest.
74

 

 

1.4.4 Ústavní a ochranná výchova 

 

Ústavní výchova představuje v České republice jednu z forem náhradní výchovné 

péče pro děti od 3 do 18, popř. 19 let, jejímž účelem je zajišťovat jeho zdravý vývoj, 

řádnou výchovu a vzdělání. Výkon ústavní nebo ochranné výchovy ve školských 

zařízeních a preventivně výchovnou péči ve školských zařízeních upravuje zákon 

109/2002 Sb., se změnami stanovenými zákonem č. 383/2005 Sb., ze dne 19. srpna 

2005 a ve znění pozdějších předpisů. 

Ústavní výchova se poskytuje nezletilé osobě ve věku 3 – 18, popř. 19 let na 

základě: rozhodnutí soudu o nařízení výchovy nebo rozhodnutí soudu o uložení 

ochranné výchovy anebo předběžného opatření stanovené soudem. O ústavní výchově 

rozhoduje soud na návrh obce s rozšířenou působností, návrhem však není vázán a smí 

rozhodnout i bez předchozího návrhu. Důvody mohou být výchovné nebo sociální. 

Ústavní výchova je nařizována dětem mladším 18 let v případech, kdy je jejich 

výchova vážně ohrožena či narušena nebo rodiče z jiných vážných důvodů nemohou 
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39 

 

dětem odpovídající výchovu zabezpečit.
75

 Toto nařízení trvá po dobu nezbytně nutnou, 

nejdéle do dosažení zletilosti. O zrušení ústavní výchovy opět rozhoduje soud. Zrušena 

může být kdykoliv na základě žádosti zákonných zástupců, pokud splnila svůj 

výchovný účel anebo pokud pominuly důvody, pro které byla nařízena. Ústavní 

výchova může být prodloužena až do 19 let, např. v zájmu dokončení vzdělání, ale se 

souhlasem jedince, kterého se týká.
76

 

Z psychologického hlediska je ústavní výchova vhodná pouze pro přechodné řešení 

po odebrání dítěte z rodiny než je pro něj nalezena jiná vhodná rodina (osvojitelská, 

pěstounská, apod.) nebo než se dítě může vrátit zpět do původní rodiny. Soud je proto 

povinen před nařízením vždy prozkoumat, zda výchovu dítěte nelze zabezpečit náhradní 

rodinnou péčí, která má přednost před výchovou ústavní. 

Ochranná výchova je druhem ochranných opatření, která jsou definována trestním 

zákonem, mají zajistit prevenci, izolaci a resocializaci dítěte, jež se dopustilo spáchání 

nebezpečného činu. Soud ji ukládá v občanskoprávním řízení osobám ve věku od 12 do 

15 let, které spáchaly takový čin, za který zákon dovoluje uložení výjimečného trestu 

nebo osobám mladším 15 let, které se dopustily činu, který by byl u právně odpovědné 

osoby pokládán za závažný trestný čin.
77

 

Soud pro mládež může uložit ochrannou výchovu také v trestním řízení, a to pouze 

mladistvým mezi 15 – 18 lety za trestný čin, pokud je pravděpodobné, že bude mít větší 

efekt než uložení trestu odnětí svobody.
78

 Trestní zákon ukládá vykonávání ochranné 

výchovy ve zvláštních zařízeních, v nichž je řádným pedagogickým vedením 

zabezpečena příprava jedince na jeho budoucí povolání. Soud může v průběhu ochranné 

výchovy mladistvého podmíněně umístit mimo výchovné zařízení, pokud lze očekávat, 

že se bude řádně chovat a pracovat.
79

 Ochranná výchova je ukládána i v případě, kdy 

dosavadní výchova mladistvého byla zanedbána nebo prostředí, v němž žije, nedává 

záruku jeho náležité výchovy, trvá do dosažení zletilosti, může být ovšem soudem 

prodloužena až do 19 let ve výjimečných případech, a to např. pokud nesplnila svůj 

účel.
80
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1.4.5 Zařízení poskytující služby pro výkon ústavní a ochranné 

výchovy  

První ústavy budované pro společensky hendikepované lidi u nás byly zakládány 

až v druhé polovině 19. století. Zřizovaly je obce, zemské orgány státní správy, spolky 

a nadace. Ústavy se lišily ve srovnání s dnešními v organizaci režimu, ve velikosti 

skupin. Některé byly velmi represivní, mnohé kladly větší důraz na vzdělávání. 

Pobyty svěřenců byly dlouhodobější, také vazba, v lépe pracujících ústavech, byla 

na vychovatele silnější než dnes. Názvy dnešních zařízení vznikly v padesátých letech. 

Do roku 1991 představovala ústavní péče prakticky jedinou formu etopedické práce 

s dětmi, kterým byla nařízena ústavní nebo uložena ochranná výchova. Později byla 

zavedena náhradní rodinná péče jako alternativa k péči ústavní, přesto však ústavní péče 

zůstává základem resocializačního procesu.
81

 

 

Po několika změnách názvů a malých organizačních úpravách se dospělo 

v sedmdesátých letech k dnešní struktuře, která zahrnuje:
82

 

 Diagnostický ústav pro děti – DDÚ. 

 Diagnostický ústav pro mládež – DÚM. 

 Dětský domov – DD. 

 Dětský domov se školou – DDŠ (náhradní pojmenování bývalého názvu dětský 

výchovný ústav – DVÚ). 

 Výchovný ústav pro mládež – VÚM. 

Zařízení mohou být diferencována např. podle věku, mentální vyspělosti a úrovně, 

zdravotního postižení, stupně obtížnosti výchovy, podle pohlaví svěřenců apod.
83

 

 

1.4.5.1 Diagnostické ústavy 

Diagnostické ústavy poskytují péči dětem s nařízenou ústavní výchovou, uloženou 

ochrannou výchovou, dětem, u nichž bylo nařízeno předběžné opatření, a dětem, 

o jejichž umístění požádali jejich zákonní zástupci. Těm je poskytována preventivně 

výchovná péče. 
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Prioritním úkolem diagnostických ústavů je pedagogická a psychologická 

diagnostika, od níž se odvíjí další činnost terapeutická, výchovná a sociální. 

Samozřejmou součástí pobytu v diagnostickém ústavu je vzdělávání dětí. 

Po zpravidla dvouměsíčním pobytu je dítě na základě komplexního vyšetření 

specialistů umístěno do konkrétního zařízení, popřípadě je dán návrh k osvojení nebo 

svěření do pěstounské péče příslušným orgánům sociálně-právní ochrany dítěte. 

Závěrečná zpráva je komplexem analýz specialistů v oblasti pedagogické, 

psychologické, sociálně-právní a zdravotní. Nezbytnou součástí diagnostické zprávy je 

program individuálního rozvoje osobnosti obsahující doporučení výchovných 

a vzdělávacích postupů a přístupů naznačujících nejoptimálnější cestu vývoje. 

Diagnostický ústav je koordinátorem zařízení v rámci územního obvodu, zajišťuje 

součinnost s orgány a dalšími osobami, zabývajícími se péčí o děti, také evidencí 

klientů umístěných v zařízeních a evidenci volných míst v těchto zařízeních ve svém 

územním obvodu. Jednou z forem péče o dítě je instituce smluvní rodiny, jejíž výběr, 

příprava a následná spolupráce je zajištěna také diagnostickým ústavem. Na dobu 

nezbytně nutnou poskytuje péči dětem s nařízenou ústavní nebo uloženou ochrannou 

výchovou zadrženým na útěku z jiných zařízení, z místa pobytu nebo přechodného 

ubytování. Diagnostické ústavy jsou v České republice rozděleny na dětské 

diagnostické ústavy a diagnostické ústavy pro mládež. Diagnostický ústav má 

ministerstvem určenou oblast působnosti – územní obvod. Vypracovává návrhy 

potřebných změn v institucionální výchově a předkládá je ministerstvu.
84

 

V současné době u nás existuje 8 diagnostických ústavů pro děti a 4 diagnostické 

ústavy pro mládež.
85

 

 

1.4.5.2 Dětský domov 

Do dětských domovů jsou přijímány děti tělesně i duševně zdravé ve věku od 3 do 

18 let bez výraznějších výchovných problémů, kterým byla soudně nařízena ústavní 

výchova ze sociálních důvodů. Vyhláška č. 334/2003 Sb., připouští přijetí dítěte se 

zdravotním postižením, a to s ohledem na druh a stupeň postižení. Zařízení je pro dítě 

vybíráno s ohledem na vzdálenost od sídla mateřské, speciální mateřské, základní nebo 

speciální školy.  
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Do dětského domova lze umístit i nezletilou matku spolu s jejími dětmi. Struktura, 

denní režim a systém komunikace, včetně hospodaření s vlastními prostředky, má za 

úkol přiblížit dětský domov co nejvíce běžnému rodinnému modelu. Pobyt dítěte 

v dětském domově končí dosažením zletilosti, popř. dosažením 19 let, pokud došlo 

k prodloužení ústavní výchovy (zpravidla z důvodu ukončení studia). Odchod ze 

zařízení může být na základě dohody s dítětem odložen do doby završení přípravy na 

budoucí povolání, avšak maximálně do 26 let.
86

 

 

1.4.5.3 Dětský domov se školou 

Dětský domov se školou je zařízení zajišťující péči dětem s nařízenou ústavní 

výchovou, dětem se závažnými poruchami chování, popř. duševními poruchami 

vyžadujícími výchovně léčebnou péči nebo uloženou ochranou výchovou, které 

nemohou být vzdělávány ve škole mimo zařízení. Jsou sem zařazovány také nezletilé 

matky se závažnými poruchami chování nebo duševní poruchou vyžadující výchovně-

léčebnou péči a to i se svými dětmi. 

Původní název dětský výchovný ústav, popř. zvláštní škola internátní byl zrušen 

v roce 2002. V současné době se v názvech těchto zařízení uvádí i příslušnost školy 

a školní jídelny.  

Do dětských domovů se školou jsou zpravidla umisťovány děti ve věku od šesti let 

do ukončení povinné školní docházky. Zákon připouští možnost zařazení dítěte do 

školy, která není součástí zařízení, jestliže pominuly důvody pro předchozí zařazení. 

Pokud po ukončení povinné školní docházky pokračuje závažná porucha chování a dítě 

se nemůže vzdělávat ve střední škole mimo zařízení nebo neuzavře-li pracovně právní 

vztah, bývá přeřazeno do výchovného ústavu.  

Při dětských domovech se školou se zřizují základní školy. Třídy v těchto školách 

bývají složeny z více ročníků a vzdělávací programy výuky odpovídají vzdělávacím 

potřebám dětí. V opodstatněných případech může být pro žáky vypracován individuální 

vzdělávací program, který schvaluje ředitel. 

V tomto typu dětského domova se školou jsou výhradně zřizovány rodinné 

skupiny, ve které žije 5 – 8 svěřenců, zpravidla stejného pohlaví, ale různého věku. 
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Sourozenci jsou většinou zařazováni do stejných rodinných skupin, pokud 

chováním neohrožují sebe vzájemně (sourozenecká rivalita a žárlivost)
87

nebo ostatní 

svěřence. Mohou být tedy z výchovných, vzdělávacích nebo zdravotních důvodů 

zařazeni do jiné rodinné skupiny. Pro provoz rodinné skupiny jsou zajišťovány zejména 

prostorové podmínky, vnitřní vybavení, materiální podmínky a stravování.
88

 

 

1.4.5.4 Výchovný ústav 

Výchovný ústav zabezpečuje péči o dospívající – starších 15 let se závažnými 

poruchami chování, u nichž byla nařízena ústavní nebo uložena ochranná výchova. Ve 

vztahu k jedincům plní především úkoly výchovné, vzdělávací a sociální. 

Podle zákona č. 109/2002 Sb., a ve znění předpisů pozdějších, do zařízení může být 

umístěno i dítě starší 12 let s uloženou ochrannou výchovou, v jehož chování 

se projevují závažné poruchy, pro které nemůže být zařazeno do dětského domova se 

školou. Výchovné ústavy se zřizují odděleně pro děti s nařízenou ústavní výchovou 

a pro děti s uloženou ochrannou výchovou. Základní organizační jednotkou ve 

výchovném ústavu je výchovná skupina, v níž mohou být umístěny děti – dospívající 

různého věku. Platí zásada, že čím více výchovných problémů je u dítěte 

diagnostikováno, tím více odborných a plně individualizovaných služeb výchovný ústav 

zabezpečuje. 

Při výchovných ústavech se zřizují základní školy, střední školy. Počet žáků ve 

třídách a pracovních skupinách pro odborný výcvik stanovuje vyhláška. I v případech 

dětí umístěných ve výchovných ústavech je žádoucí jejich integrace do běžných škol. 

Přesto se však předpokládá, že výchovné ústavy budou poskytovat jak základní 

vzdělání, tak i vybrané učební obory středního vzdělávání. Základ činnosti představuje 

příprava na budoucí povolání, využívá speciálně pedagogické a psychologické metody, 

které umožní a pomohou dětem dostát úspěchu ve vzdělání.
89
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1.4.6 Charakteristika současných svěřenců výchovných ústavů 

 

Z průzkumu Ústavu pro kriminologii a prevenci vyplývá, že agresivita dětí 

a mládeže již několik let výrazně stoupá.
90

 Tuto skutečnost potvrdilo 90 % profesionálů, 

odborných pracovníků z diagnostických a výchovných zařízení. 

Z výsledků průzkumu dále vyplynulo, že se snížila majetkově trestní činnost dětí 

a mládeže, avšak se navýšila trestná násilná činnost dětí a mladistvých. Výsledky 

signalizují, že děti a dospívající ve výchovných ústavech se výrazně mění. 

Tito jedinci v zařízeních institucionální péče jsou oproti minulým letům 

agresivnější, ale také jsou většinou daleko sebevědomější než děti s nařízenou ústavní 

výchovou před patnácti lety. Bývají sociálně zdatnější, což se nejvíce projevuje na 

uvědomování a znalosti svých práv, samozřejmým úkazem je, že povinnosti neznají. 

Mají vysoké nároky na cokoli, co jim náleží, např. na stravu, oblečení, kapesné, ale také 

na vztahy mezi nimi a vychovateli či učiteli nebo kterýmikoli pracovníky zařízení.
91

 

Z praxe mohu k tomuto ještě dodat, že příliv dětí mladšího školního věku má 

stoupající tendence. Tyto děti vyžadují zcela odlišné výchovné přístupy. Jejich 

spontaneita, černobílé vnímání okolí, okamžiku a situace, nedoceňování důsledků 

jednání a snaha o zneužívání věkové výjimečnosti požaduje zintenzivnění práce všech 

pedagogických pracovníků v DDŠ, s důsledným dodržováním základních režimových 

pravidel. Stále markantnější je egocentrismus přicházejících dětí, a to bez ohledu na 

věk, vyplývající z nedostatečné nebo chybně pojaté pozornosti rodičů vůči nim. 

Postrádáme empatii vůči vrstevníkům, pochopitelně i vůči rodičům, hůře se vytvářejí 

vazby uvnitř skupiny, děti jsou obtížněji motivované. 

K tomuto tématu Jiří Pilař dodává: „Práce vychovatele se neobejde bez odborných 

znalostí, do popředí se dostává výraznější důraz na profesionální komunikaci a na 

psychoterapeutické prvky. Je potřebné dosáhnout stavu, kdy výchovní pracovníci 

dokážou zvládat i vyhrocené situace pomocí adekvátních prostředků. K tomu je 

zapotřebí především systematického vzdělávání včetně sociálně psychologických či 

psychoterapeutických výcviků, aby se co nejvíce vychovatelů dostalo na potřebnou 

profesionální úroveň, kdy dokážou interpretovat a předjímat způsoby chování 

jednotlivých svěřenců či využívat skupinové dynamiky.“
92
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2 PRAKTICKÁ ČÁST 

 

2.1 METODOLOGICKÝ POSTUP VÝZKUMU 

Tento pedagogický výzkum jsem připravila a realizovala podle textů Petera 

Gavory
93

 a Miroslava Chrástky.
94

 Profesor M. Chrástka, doporučuje ve své knize 

univerzálně použitelnou definici pro výzkumy v různých oblastech vědy, kdy uvádí 

myšlenku filosofického zakladatele klasických pedagogických výzkumů 

F. N. Kerlingera: „Vědecký výzkum je systematické, kontrolované, empirické a kritické 

zkoumání hypotetických výroků a předpokládaných vztahů mezi přirozenými jevy.“
95

  

Z tohoto chci vycházet ve své práci. 

Miroslav Chrástka popisuje čtyři následující etapy výzkumné práce:
 96

 

 stanovení výzkumného problému; 

 formulace hypotézy; 

 testování hypotézy; 

 vyvození závěrů a jejich prezentace. 

Po předběžné analýze literatury jsme spolu s vedoucím práce stanovili výzkumný 

problém. 

2.1.1 Typy výzkumných problémů 

Peter Gavora rozlišuje tři typy výzkumných problémů:
97

 

1) Deskriptivní (popisné) výzkumné problémy, které obyčejně hledají odpověď na 

otázku „Jaké to je?“. Nejběžnějšími výzkumnými metodami bývají: pozorování, 

dotazník, interview, škálování. Deskriptivní problém může být i vyhodnocovací. 

Vyhodnocovací přístupy nám poskytují cenné údaje o stavu fungování výchovy a 

vzdělávání. 

2) Relační (vztahové) výzkumné problémy, kdy se ve výzkumu ptáme, zda existuje 

vztah mezi zkoumanými jevy, a jak blízce spolu činitele souvisí. 

3) Kauzální výzkumné problémy zjišťují příčinné vztahy, hledáme pravděpodobnou 

příčinu, která vedla k určitému důsledku.  
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Deskriptivní postup užíváme jak v teoretické, tak i v praktické části naší práce. 

Rovněž se zabýváme vztahem rodiny a jejího fungování vzhledem k poruchám chování 

dítěte, které ho přivedly do ústavní péče. 

Další kroky směřovaly k určení výzkumného vzorku (koho, kdy, a za jakých 

podmínek budeme zkoumat). 

Poté jsme stanovili hypotézy. Ty jsou popsány v následující kapitole nazvané 

Kvantitativní výzkum na str. 50 – 53. Peter Gavora píše: „Hypotéza je vědecký 

předpoklad. To znamená, že byla vyvozena z vědecké teorie – z toho, co je o daném 

problému teoreticky zpracováno.“
98

 Uvádí rovněž, že hypotéza může vzniknout 

i z osobních zkušeností výzkumníka, z jeho pozorování a predikce.“
99

 Při tvorbě 

hypotéz jsme vycházeli jak z odborné literatury (Pilař J.,
100

 Večerka  K.,
101

 

Jedlička R.,
102

 Matoušek O.
103

 ), tak i z pedagogické praxe. 

Pro náš výzkum jsme si vybrali výzkumný nástroj – dotazník. Po vytvoření 

dotazníkových položek byla provedena sonda pomocí interview. Děti vysvětlovaly, jak 

každé položce rozumí. 

Následně jsme zrealizovali předvýzkum v Dětském domově se školou 

v Jiříkově. Výchovné zařízení nám bylo doporučeno pro podobnost vzorku. Ověřování 

srozumitelnosti jednotlivých položek dotazníkového šetření probíhalo se vzorkem šesti 

dětí. Toto šetření v jiném ústavu jsme zvolili hlavně proto, aby nedošlo k ovlivnění 

a zkreslení výsledků.  

Po vyhodnocení získaných informací od těchto respondentů a po následných 

konzultacích s řediteli obou ústavů, psychologem a s vedoucím práce, byly čtyři 

položky přeformulovány a upraveny. Podoba distribuovaného dotazníku 

v předvýzkumu je v příloze C. 
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2.1.2 Metody k výzkumu 

 

1) Před samotným vypracováním dotazníku jsme získávali metodou obsahové 

analýzy objektivní data z povinné dokumentace dětí, které se staly vzorkem 

šetření. Analýza osobních dokumentů, spisová dokumentace (zprávy 

z kmenových škol, záznamy od psychologů, lékařské nálezy atd.), analýza 

školních ukazatelů (absence, prospěch apod.) přinesly zajímavé výpovědní 

hodnoty. Zjištěná fakta jsme zpracovávali do tabulek. Shromážděné údaje nám 

pomohly při konstrukci jednotlivých položek v dotazníkovém šetření.
104

 

Konstrukce tabulky k ukládání dat je samostatnou přílohou E. 

2) Dotazníková metoda je založena na získávání písemných odpovědí od 

respondentů na předem formulované otázky. K přednostem dotazníkových 

šetření patří relativně rychlé hromadění údajů. Osobní distribucí dotazníků lze 

lépe respondenty motivovat k vyplnění.
105

 Z toho jsme vycházeli při naší 

práci. 

3) K výzkumu bylo kromě obsahové analýzy a dotazníkového šetření použito 

i pozorování, které probíhalo jak ve vyučovacích hodinách a přestávkách, tak 

i při volnočasových aktivitách. Pozorování jsem využila k dokreslení výsledků 

výzkumu. 

 

2.1.3 Konstrukce vlastního dotazníku 

V dotazníkovém šetření jsme zvolili ke zjišťování informací 18 uzavřených 

a polouzavřených otázek. V některých položkách byli respondenti požádáni o doplnění. 

Pojmy v dotazníku byly voleny s ohledem k věku a schopnostem respondentů 

porozumět formulacím, což může být negativně ovlivněno různými poruchami 

intelektu. Svou stavbou jsou otázky jednoduché, prosté. 
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V dotazníku jsme použili tyto pojmy: DDŠ – dětský domov se školou (respondenti 

tuto zkratku znají), škola, kamarádi, volný čas, hodnocení, ubližování, návykové látky, 

rodina, povolání, budoucnost. 

Jednotlivé pojmy, které dotazník v otázkách obsahuje, vznikly transformací 

původního pojmu do dětského jazyka nebo zůstaly v nezměněné podobě. Škála 

odpovědí v dotazníku vypadala takto: ANO – NE 

ANO – NE – NEVÍM 

Dotazníkové otázky jsou rozděleny do jednotlivých okruhů. Ty jsme si pracovně 

vymezili takto: 

 Okruh č. I - otázky 1 –  2  = osobní údaje 

 Okruh č. II - otázky 3 –  5 = přátelské vztahy v DDŠ 

 Okruh č. III - otázky 6 –  7 = volný čas a hodnocení chování dětí  

 Okruh č. IV - otázky 8 –  10 = vztahy v zařízení 

 Okruh č. V - otázky 11 –  12  = experimentování s návykovými látkami 

 Okruh č. VI - otázky 13 –  15  = vztahy rodina - dítě 

 Okruh č. VII – otázky 16 –  18  = budoucnost, povolání 

 

2.1.4 Vzorek dotazníkového šetření 

Dotazníkové šetření bylo provedeno se vzorkem 38 dětí (100 %) s nařízenou 

ústavní výchovou a s diagnostikovanými poruchami chování. Z toho bylo 14 (36,8 %) 

dívek a 24 (63,2 %) chlapců. V ústavní péči v DDŠ Hamr na Jezeře a tedy i ve 

výzkumném vzorku je převaha chlapců. 

 

TABULKA 1- VZOREK RESPONDENTŮ  

 

 

 

 

 

 

  

  N % 

DÍVKY 14 36,8 

CHLAPCI 24 63,2 

CELKEM 38 100 
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2.1.5 Charakteristika vzorku respondentů 

Děti byly do výzkumu zařazeny na základě dvou kritérií: 

1) respondent má nařízenou ústavní výchovu, 

2) respondent žije mimo rodinu, konkrétně v DDŠ v Hamru na Jezeře. 

 

Dotazníky byly respondentům z DDŠ Hamr na Jezeře distribuovány v době 

vyučování, a to se svolením ředitele zařízení a vedoucí školy. Všichni jedinci 

výzkumného šetření splňovali podmínky charakteristiky vzorku. Před samotným 

vyplněním dotazníku byl v jednotlivých třídách proveden motivační úvod s vizuální 

ukázkou. Zúčastnění respondenti byli obeznámeni se záměrem zkoumání. 

  

2.1.6 Zpracování dotazníkových údajů 

Při zpracování informací získaných pomocí dotazníkové metody bylo postupováno 

takto: 

1) uložení dat do tabulky 

2) součty jednotlivých odpovědí 

3) porovnání součtů 

4) vypočítání průměru odpovědí respondentů  

5) sestrojení grafů 

6) porovnávání dat s analýzou 

7) interpretace dat 

Informace z dotazníku jsme převedli do tabulky. Údaje každého respondenta byly 

zapsány do jednoho řádku. Každý účastník výzkumného šetření byl označen místo 

jména kódem, z důvodu identifikace. Tento postup jsme zvolili proto, abychom 

zachovali anonymitu
106

 respondentů a nedošlo k porušení Zákona o ochraně osobních 

údajů č. 101/2000 Sb., § 4.
107

 Z databáze jsme žádného respondenta nevyloučili, neboť 

ve vyplňování nedošlo k nesrovnalostem. Ukázka vyplněného dotazníku je přílohou  D. 
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K interpretaci dat a pro snazší orientaci ve výsledcích výzkumu jsme zhotovili 

tabulky a grafy. Tento materiál jsme dále třídili, analyzovali a formovali výsledná 

zjištění. Pracovali jsme etapově a cyklicky. Následně jsme s vedoucím práce výsledky 

interpretovali. Náš pedagogický výzkum je malý, ale domnívám se, že pro místní 

potřeby Dětského domova se školou v Hamru na Jezeře postačující. Ukazuje rovněž 

podrobnější charakteristiky dětí, které vyžadují soustavnou etopedickou péči 

a pedagogicko-psychologickou podporu. 

 

2.2 KVANTITATIVNĚ ORIENTOVANÝ PEDAGOGICKÝ 

VÝZKUM 

 

2.2.1 Cíl pedagogického výzkumu 

Cílem pedagogického výzkumu bylo zmapovat problémy dětí a dospívajících 

umístěných v dětském domově se školou a zjistit, jak přemýšlejí o vztazích, rodině, 

vzdělání a o budoucím životě. 

 

2.2.2 Hypotézy 

Ze získaných poznatků z literárně teoretické části práce a z analýzy dokumentace 

se domníváme, že u dětí s nařízenou ústavní výchovou došlo z velké části k selhání 

výchovného procesu v původních rodinách.  

H 1: Více než polovina dětí, která je umístěna v DDŠ, přišla do zařízení z rodinného 

prostředí. 

Ve sledovaném výchovném zařízení jsou umístěni jedinci ve věku 8 – 16 let. 

Vzhledem k tomuto zjištění víme, že vrstevnické vztahy jsou v tomto věkovém období 

pro děti velmi důležité. Dále z analýzy dokumentace jsme zjistili, že v zařízení ústavní 

výchovy jsou i svěřenci se sourozeneckými vazbami. Domníváme se, že mezi dětmi 

budou převažovat přátelské vztahy.  

H 2: Více než polovina dětí má v zařízení kamarády. 
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Výchovný ústav s vnitřním řádem a pravidelným režimem, který je celodenně 

nastavený, dítě omezuje. Ačkoliv v rodině byly často nuzné a nevýchovné podmínky 

(agresivní vzory dospělých, alkoholismus, atd.), většina jedinců si rodinu idealizuje. 

Proto se domníváme, že dětem se v zařízení nelíbí.  

H 3: Více než polovině dětí se v DDŠ nelíbí. 

Vzhledem k tomu, že jsme při analýze dokumentace vyčetli i údaje o školním 

neprospěchu a záškoláctví, a to u 73,4 % dětí našeho vzorku, domníváme se, že ani 

v ústavní škole se jedincům líbit nebude.  

H 4: Více než 70 % dětí s výchovnými problémy navštěvuje školu nerado. 

 

Výchovný ústav se každoročně zúčastňuje se svými svěřenci nejrůznějších 

celorepublikových sportovních klání. Z tohoto důvodu lze předpokládat, že ve volném 

čase se jedinci věnují převážně sportovním aktivitám. 

H 5: Více než polovina dětí s nařízenou ústavní výchovou se ve volném čase nejraději 

věnuje sportovním aktivitám. 

Vzhledem k tomu, že kritéria pro hodnocení chování svěřenců umístěných v DDŠ 

byla etopedy a psychology vypracována na základě dlouholetých zkušeností a každému 

dítěti je při přijetí tento hodnotící systém srozumitelně vysvětlen s ohledem k jeho 

specifickým potřebám, lze vyslovit domněnku, že hodnocení chování bude vnímáno 

jako spravedlivé. 

H 6: Více než polovina dětí vnímá hodnocení spravedlivě. 

Z praxe víme, že každý pedagogický pracovník vede s dětmi individuální 

rozhovory. Tyto rozhovory pomáhají překonávat dětem s nařízenou ústavní výchovou 

jejich těžkosti. Ke vzniklým problémům a jejich řešení nabízí ústav různé možnosti. 

Jedná se o každotýdenní hodnotící odpoledne s vedoucím vychovatelem, večerní 

kroužky s vychovateli, třídnické hodiny s učiteli, individuální rozhovory s etopedem 

zařízení, rozhovory se sociálními kurátory. V neposlední řadě i schránka důvěry dětem 

napomáhá ke svěření se s problémy. Z tohoto důvodu se domníváme, že tito jedinci se 

dospělým svěřují. 

H 7: Děti se svěřují se svými problémy dospělým. 
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Vzhledem k charakteristice poruch chování lze předpokládat, že v institucionálním 

zařízení se vyskytuje a projevuje poměrně často agresivita svěřenců, tudíž i vzájemného 

ubližování, dále i šikanování. Domníváme se, že děti budou uvádět, že je jim v zařízení 

ubližováno. 

H 8: Dětem je v zařízení ubližováno. 

Z literatury a z praxe víme, že děti s poruchami chování, s nařízenou ústavní 

výchovou na sebe převážně upozorňují nadávkami a výhružkami ostatním. K tomuto lze 

vyslovit hypotézu:  

H 9: Nejčastější forma ubližování v DDŠ jsou nadávky a vyhrožování. 

 

Z analýzy dokumentace jsme vyčetli, že svěřenci, ještě před přijetím do 

institucionální péče mají zkušenosti s kouřením. Z praxe víme, že kouření bylo a je 

v ústavní péči velkým problémem.  

H 10: Více než tři čtvrtiny respondentů našeho vzorku – dětí z DDŠ kouří. 

Ze získaných literárních poznatků v první části práce víme, že experimentování 

s návykovými látkami se objevuje u dětí s poruchami chování častěji, než u běžných 

dětí. Z některých záznamů při analýze dat vyplynulo experimentování jedinců s drogou. 

Zápisy mohou být zastaralé, budou se zřejmě lišit od skutečnosti. Domníváme se, že 

více než polovina dětí má zkušenost s jinou návykovou látkou, než s nikotinem. 

H 11: Více než polovina jedinců má zkušenost s jinou návykovou látkou než je nikotin. 

Ze zjištěných hodnot vyplynulo, že všechny děti z tohoto výchovného zařízení mají 

nějakou rodinu, respektive alespoň její zbytky. Domníváme se, že své blízké 

o dovolenkách navštěvují.  

H 12: Více než polovina dětí našeho vzorku jezdí o dovolenkách domů k rodinám. 

Z praxe víme, že se děti na návštěvy domů těší. Často a rády si rodinné prostředí 

romantizují. Z jejich vyprávění vyplývá, že v každé rodině je alespoň jeden člen 

(sourozenec, prarodič, rodič), ke kterému mají pozitivní vztah.  

H 13: Děti si doma s rodiči rozumí. 
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Z analýzy dokumentace jsme vyčetli u 29 rodin (75,8 %) rozvodovost. V rodinách 

se často vyskytuje opilství, patologické hráčství, také delikvence. V době přijetí dětí 

našeho vzorku bylo 5 rodičů vazebně stíháno, 3 rodiče byli v trestu odnětí svobody. 

Domníváme se, že se občas dětem při návštěvách domova něco nelíbí.  

H 14: Doma se dětem občas něco nelíbí. 

 

Z praxe víme, že v rámci vyučování, v předmětech rodinná výchova, výchova 

k občanství, aj., je s dětmi téma budoucího povolání často probíráno a diskutováno. 

Toto téma je nejvíce diskutováno s etopedem zařízení. Proto se lze domnívat, že většina 

dětí bude mít představu o svém budoucím povolání.  

H 15: Více než polovina dětí z DDŠ má představu o svém budoucím povolání. 

 

V zařízení fungují: etoped, třídní učitelé a kmenoví vychovatelé, kteří se snaží najít 

dítěti vhodný učební obor, většinou s výchovným zařízením, tak, aby dítě bylo blízko 

rodiny a nedošlo k přerušení citového vztahu. Domníváme se, že všem dětem dospělý 

radí ve výběru budoucího povolání.  

H 16: 100 % dětí radí s výběrem povolání dospělý. 

 

Vzhledem k tomu, že většina jedinců našeho vzorku je psychosociálně nevyzrálá, 

s diagnostikovanými poruchami chování a s ústavním zaopatřením, nemusí přemýšlet 

nad tím, co a jak bude zítra. Lze se domnívat, že právě díky těmto důvodům, děti 

s nařízenou ústavní výchovou o své budoucnosti nepřemýšlejí. Z rozhovorů s nimi lze 

usuzovat, že spíše romanticky sní o tom, jak v budoucnosti budou mít dům, auto a dobře 

placenou práci jako designer, modelka, podnikatel apod.  

H 17: Děti z DDŠ nemají strach z budoucnosti. 
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2.3 VYHODNOCENÍ ZJIŠTĚNÝCH ÚDAJŮ 

 

2.3.1 Analýza dokumentace 

 

Vyhodnocením údajů z pedagogické dokumentace bylo zjištěno, že průměrný věk 

dětí našeho vzorku z DDŠ Hamr na Jezeře je 14,5 let. Celý vzorek výzkumného šetření, 

což je 38 dětí (100 %) má soudem nařízenou ústavní výchovu. Z tohoto celku 

Základní školu při DDŠ v Hamru na Jezeře navštěvuje 30 dětí (79 %) a základní školu 

praktickou 8 dětí (21 %). Nejmladšímu respondentovi je 12 let, nejstaršímu 16 let. 

Ke vzorku respondentů a sumarizaci dětí navštěvující základní školu a základní 

školu praktickou byly vypracovány dva grafy, které jsou přílohou A. 

 

TABULKA 2 – DĚTI VÝZKUMNÉHO VZORKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

PRAKTICKÉ PŘI DDŠ  

. 

Medikováno je podle analýzy dokumentace 16 dětí (42,1 %), což je téměř 

polovina vzorku. Převážná medikace má tlumící a zklidňující účinky. 

 

TABULKA 3 - MEDIKACE DĚTÍ  

  děti z DDŠ Medikace 

  N % N % 

DÍVKY 14 36,8 4 28,6 

CHLAPCI 24 63,2 12 50 

CELKEM 38 100 16 42,1 

 

  

 
ZŠ ZŠPr 

 
N % N % 

DÍVKY 12 86 2 14 

CHLAPCI 18 75 6 25 

Celkem 30 79 8 21 
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Ze vzorku respondentů žije v současné době dle zpráv OSPOD 5 dětí (13,2 %) 

v úplné rodině. Přesto ani zde není dostatečné materiální vybavení, rodiče se oddávají 

ve velké míře alkoholu a jiným návykovým látkám. S osamoceným rodičem žije 

13 dětí (34,2 %), s matkou či otcem, kteří mají druha nebo družku žije 16 dětí 

(42,1 %). V péči prarodičů jsou 2 děti (5,25 %), a také 2 děti (5,25 %) jsou v péči 

pěstounů. 

 

TABULKA 4- DÍTĚ V RODINĚ 

  N % 

Rodina úplná 5 13,4 

Osamocený rodič 13 34 

Rodič s druhem 16 41,8 

Prarodiče 2 5,4 

Pěstouni 2 5,4 

jiná péče 0 0 

 

Z těchto údajů vyplývá, že každý respondent má nějaké rodinné zázemí. Rodinné 

vztahy jsme konzultovali se sociální pracovnicí a speciálním pedagogem – etopedem. 

Z výsledků jsme vystavěli tři položky v dotazníkovém šetření. Chtěli jsme zjistit, jak 

děti vnímají svoji rodinu nyní, v odloučení.  

Ze školní dokumentace jsme zjišťovali údaje o výskytu verbální i fyzické 

agresivity. Z našich zjištění vyplynulo, že 36 dětí (94,7 %) bylo nějakým způsobem 

zjevně agresivních. Z tohoto vzorku je verbálně agresivních 14 dívek (38,9 %) a 22 

chlapců (61,1 %). Verbální agresivita byla v bývalých kmenových školách uplatňována 

jak vůči spolužákům, tak vůči učitelům. U chlapců verbální agresivita koreluje 

s fyzickou agresivitou. Výsledek je shodný. Ve školní dokumentaci má 22 chlapců (61,1 

%) zápis o fyzické agresivitě. U děvčat se zjištění výskytu verbální oproti fyzické 

agresivitě liší o 22,2 %. To znamená, že fyzickou agresivitu má ve školní dokumentaci 

uvedenou 6 děvčat (16,7 %) z našeho vzorku. V domácím prostředí jsou mířeny 

agresivní útoky k mladším či slabším sourozencům, dále pak k matkám.
108

  

Vandalství má v dokumentaci zaznamenáno 13 chlapců (34,2 %) a 1 dívka 

(2,6 %). 

  

                                                 
108

 Srovnej Večerka, K., et .al.,2000, s. 4 
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Ze vzorku 38 respondentů (100 %), se 35 dětí (92,1 %) dopustilo krádeží. 

Pokud by byli jedinci zletilí, u 22 z nich (62,9 %) by krádeže byly klasifikovány jako 

trestný čin. Nejčastěji popisované krádeže v dokumentaci našich respondentů jsou: 

mobilní telefony, mp4, fotoaparáty, notebooky, kola, sportovní potřeby, osobní cennosti 

(hodinky, prsteny, náušnice) a finanční hotovost. 

Z 35 dětí (92,1 %), které se dopustily krádeží má 7 chlapců (20 %) v záznamu 

vykrádání aut a rekreačních chat. Z těchto 7 chlapců bylo 2 v době krádeží teprve 10 let. 

Ponejvíc se těchto činností dopouštějí v partách nebo se odehrávají za podpory 

„kamarádů“ s podobným osudem. Tři jedinci ze sociálně slabých komunit byli ke 

krádežím pobízeni rodinnými příslušníky. Krádeže jsou jedním z největších problémů 

dětí ze vzorku. Potulky má z celkového vzorku dětí v záznamu 11 dívek (28,9 %) 

a 19 chlapců (50 %), tj. 30 dětí (78,9 %). 

 

TABULKA 5 - PATOLOGICKÉ JEVY DĚTÍ Z DDŚ – VÝSLEDKY Z PEDAGOGICKÉ 

DOKUMENTACE 

 

Tento údaj je velmi blízký záškoláctví, kdy 28 dětí (73,6 %), z toho 

10 dívek 26,3 %) a 18 chlapců (47,4 %) základní školu navštěvovalo jen sporadicky. 

Jestliže jsou tyto děti umístěny v dětském domově se školou, je jim tím mj. školní 

docházka zajištěna pravidelně.  

 
N 

(dívky) 
% 

N 
(chlapci) 

% 
N (děti 

bez) 
% 

Krádeže 11 28, 9 24 63,2 3 7,9 

Verbální agresivita 14 36,8 22 57,9 2 5,3 

Fyzická agresivita 6 15,8 22 57,9 10 26,3 

Vandalismus 3 7,9 12 31,6 23 60,5 

Záškoláctví 10 26,3 18 47,4 10 26,3 

Potulky 11 28,9 19 50 8 21,1 

Útěky z DDŠ 3 7,9 12 31,6 23 60,5 
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Na dlouhodobém útěku z Dětského domova se školou v Hamru na Jezeře jsou nyní 

2 chlapci. (Tito chlapci ale nejsou vzorkem našeho šetření). Během dvou let se útěku ze 

zařízení dopustilo 15 dětí (39,5 %), a to 12 chlapců (31,6 %) a 3 dívky (7,9 %). Útěky 

měly u 3 dívek (7,9 %) a 10 chlapců (26,3 %) krátkodobý charakter, tzn., že děti byly na 

tzv. útěku dva až tři dny. U dvou chlapců se jednalo o dlouhodobý útěk (2 měsíce). 

K útěkům dochází nejčastěji tak, že se děti nevrátí z pobytu u rodiny nebo utečou 

z povolené vycházky z DDŠ. 

Analýza dokumentace uvádí skromné údaje o experimentování dětí s drogou. 

Jelikož toto téma řeší dotazník, budeme výsledky uvádět následovně. 

O zájmech a zálibách dětí jsou záznamy z bývalých kmenových škol zastaralé, 

i tato oblast byla součástí dotazníkového šetření a bude rozebírána dále v následující 

kapitole Výsledky dotazníkového průzkumu, tak i v Závěru práce. 

 

2.3.2 Výsledky dotazníkového šetření 

 

Okruh č. I: Osobní údaje 

 

První část dotazníkového šetření směřovala ke zjištění osobních údajů o svěřencích 

Dětského domova se školou v Hamru na Jezeře. Z odpovědí respondentů jsme se 

dověděli (a analýza dokumentace to potvrdila), že 30 dětí (78,9 %) přišlo do dětského 

domova se školou po vyšetření dětským diagnostickým ústavem z rodinného prostředí. 

Jen 6 dětí (15,8 %) přišlo z dětských domovů a 2 děti (5,25 %) přišly z pěstounských 

rodin, kdy pěstouni již nezvládali dále jejich výchovu. Průměrný věk našich 

respondentů je 14,5 roku a v zařízení pobývají průměrně 2,5 roku. 
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Hypotéza H 1: Více než polovina dětí, která je umístěna v DDŠ, přišla do zařízení 

z rodinného prostředí. Toto zjištění se shoduje s údaji respondentů a s údaji 

z dokumentace. 

 

GRAF 1- PŘIJETÍ DÍTĚTE DO DDŠ  Z RODINY, DD, PĚSTOUNSKÉ PÉČE 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 1 ukazuje, že více než polovina (78,9 %) dětí byla do DDŠ umístěna z rodinného 

prostředí. 

Okruh č. II: přátelské vztahy v DDŠ 

V druhé části dotazníku jsme zkoumali, zda mají děti v dětském domově se školou 

kamarády a jak vnímají zařízení a školu, která je součástí DDŠ. Z výsledných odpovědí 

vyplynulo, že 34 dětí (89,5 %) má v zařízení kamarády, 4 děti (10,5 %) je nemají. 

Hypotéza H 2: Více než polovina dětí má v zařízení kamarády. Tato hypotéza se 

potvrdila. 

GRAF 2- KAMARÁDSTVÍ DĚTÍ V  DDŠ 

 

Graf 2 ukazuje, že téměř 90% dětí má v DDŠ nějakého kamaráda. 
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V tomto druhém okruhu našich otázek jsme dále zjišťovali, zda děti mají problémy 

s plněním nařízené ústavní výchovy, jak zvládají omezení volného způsobu života, 

který měly nastavený z rodinného, většinou dysfunkčního prostředí. 

Hypotéza H 3: Více než polovině dětí se v DDŠ nelíbí. Tato hypotéza se 

nepotvrdila. Průzkum přinesl překvapivé pozitivní zjištění. Z vybraného vzorku 38 dětí 

(100 %) se 31 dětem (81,6 %) v Dětském domově se školou v Hamru na Jezeře líbí. 

Pouze 7 dětem (18,4 %) z našeho vzorku se v zařízení nelíbí. 

Hypotéza H 4: Více než 70 % dětí s výchovnými problémy navštěvuje školu nerado. 

Tato hypotéza se také nepotvrdila. 

Výsledek nás zaujal, neboť jsme se na základě analýzy dat dokumentace 

domnívali, že když u 28 dětí (73,7 %) je zapsáno záškoláctví, budou děti školu 

navštěvovat nerady. Více než dvě třetiny dětí (73,7 %) v dotazníku odpověděly, že 

školu, která je součástí DDŠ navštěvují rády. Těmto oběma překvapujícím zjištěním 

se budeme více věnovat v diskusi o výsledcích naší práce. 

 

GRAF 3 – ADAPTACE NA PROSTŘEDÍ DDŠ 

 

 

 GRAF 4 - POSTOJ DĚTÍ KE ŠKOLE  V DDŠ  

  

 

Graf 3 ukazuje, že téměř 82% dětí se v zařízení líbí. 

Graf 4 ukazuje, že 74% dětí se ve škole, která je součástí DDŠ líbí. 

  

81,6% 

18,4% 

V DDŠ se dětem: 

líbí 

nelíbí 

73,7% 

26,3% 

Ve škole se dětem: 

líbí 

nelíbí 



60 

 

Okruh č. III: volný čas a hodnocení chování 

Třetí okruh otázek byl sondou náplně volného času dětí s výchovnými problémy 

a  systému hodnocení jejich chování. Dětský domov se školou v Hamru na Jezeře nabízí 

velmi pestrý volnočasový program. Po konzultaci s vedoucím vychovatelem zařízení 

jsme v našem dotazníkovém šetření navrhli dětem dvacet možností trávení odpoledního 

volného času. Respondenti značili nabízené varianty podle oblíbenosti. Možnosti nebyly 

počtem omezené.  

Hypotéza H 5: Více než polovina dětí s nařízenou ústavní výchovou se ve volném 

čase nejraději věnuje sportovním aktivitám. Tato hypotéza se potvrdila. Domníváme se, 

že výsledek je ovlivněn nabídkou, která je ve sportovních činnostech v DDŠ 

nejrozsáhlejší. Tato nabídka je v dotazníku pod položkou č. 6. Dotazník je přílohou D. 

Z nabízených možností vyplynulo, že chlapci nejraději tráví volný čas cyklistikou, 

plaváním, střelbou, hraním fotbalu a stolního tenisu. Děvčata mají ráda vybíjenou, 

společenské hry, plavání a cyklistiku. Po sportovních aktivitách dívky upřednostňují 

keramiku a výtvarné činnosti. Mezi dětmi se našli jedinci, kteří z naší nabídky zaškrtli 

téměř všechno, a naopak 5 dětí zaškrtlo nicnedělání. 

V součtu pak nejvíce odpovědí získaly: cyklistika, plavání, fotbal, hraní her 

a komunikace na PC, malování – kreslení, keramika. Tyto činnosti jsou na prvních 

místech oblíbenosti z námi nabízených činností.  

Pokud je vzorkem 24 chlapců a 14 dívek, pak i oblíbenost činností s tímto vzorkem 

koresponduje. V zařízení jsou někteří jedinci kratší dobu, nemají ještě stanovený 

pomyslný „žebříček“ oblíbenosti činností.  

Výsledky hodnot hraní a komunikace na PC a sledování TV jsou nízké. To je 

proto, že rodinná skupina má vytvořený týdenní plán nejrůznějších aktivit, a na 

sledování TV či hraní her na počítači nezbývá mnoho času. Plánu se podřizují všichni 

členové rodinné skupiny.  

Hodnoty v grafu 5 a 6 jsou počty dětí, jelikož respondenti vyznačovali z nabídky 

více hodnot. Dalšími možnostmi volnočasových aktivit se budeme zabývat v závěru 

práce. 
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GRAF 5 - OBLÍBENOST AKTIVIT - CHLAPCI 

 

Graf 5 ukazuje, že chlapci z nabízených činností preferují cyklistiku, plavání, 

fotbal, střelbu.  

 

GRAF 6 - OBLÍBENOST AKTIVIT - DÍVKY 

 

Graf 6 ukazuje, že dívky volily z nabízených možností nejvíce vybíjenou, plavání, 

společenské hry, cyklistiku. 

 

V tomto třetím okruhu jsme dále zjišťovali, jak vnímají děti systém hodnocení 

chování, prostřednictvím červených a černých bodů, který je zakotven ve vnitřním řádu 

zařízení a který probíhá jedenkrát týdně.  

Hypotéza H 6: Více než polovina dětí vnímá hodnocení spravedlivě. Tato hypotéza 

se potvrdila, 24 dětí (63,2 %) vnímá toto hodnocení spravedlivě.  
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GRAF 7 - HODNOCENÍ CHOVÁNÍ DĚTÍ 

 

Graf 7 ukazuje, že 2/3 dětí považuje hodnocení v DDŠ za spravedlivé 

Výsledek není překvapující, domníváme se, a praxe potvrzuje, že pokud děti 

s výchovnými problémy mají předem nastavená, jednoduše pochopitelná pravidla, 

nemívají problém s jejich dodržováním. Jsou si vědomy výhod a nevýhod plynoucích 

ze systému hodnocení. Hodnocení dětí je zahrnuto ve vnitřním řádu DDŠ Hamr na 

Jezeře a je samostatnou přílohou G. 

Okruh č. IV: vzájemné soužití v DDŠ 

Čtvrtá část našeho dotazníkového průzkumu zjišťuje problémy dětí ve vzájemném 

soužití, a dotýká se i problémů komunikace a důvěry k dospělým. 

Hypotéza H 7: Děti se svěřují se svými problémy dospělým. Tato hypotéza se 

potvrdila. Pedagogickým pracovníkům – vychovatelům se svěřuje 24 dětí (63,2 %). 

Z výsledku lze usoudit, že některé děti mají s pedagogickými pracovníky vytvořen 

kladný vztah. Jedna třetina vzorku se nesvěřuje. Můžeme se domnívat, že jde 

o nedůvěru nebo překážku v komunikačních dovednostech dětí. 

GRAF 8 - SVĚŘOVÁNÍ SE S PROBLÉMY 

 

Graf 8 ukazuje, že zhruba 2/3 dětí z DDŠ uvádí, že se se svými problémy mohou svěřit 

pedagogickým pracovníkům.  
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Problémy, se kterými se děti s nařízenou ústavní výchovou musí každodenně 

vypořádávat, jsou problémy ubližování a šikany. Jelikož převážná většina našich 

respondentů si pod slovem šikanování představuje bití, mlácení, kopání apod. rozepsali 

jsme v dotazníku toto téma do dvou položek. V první, uzavřené otázce odpovídaly děti 

ano či ne, na otázku, zda jim někdo v zařízení někdy ubližoval. 

 

 Hypotéza H 8: Dětem je v zařízení ubližováno. Tato hypotéza se bohužel potvrdila. 

Souhlasně odpovědělo 21dětí (55,3 %), ostatním 17dětem (44,7 %) v zařízení 

ubližováno nebylo. 

 

GRAF 9 - UBLIŽOVÁNÍ A ŠIKANA V DDŠ, JAK UVÁDĚLY DĚTI V DOTAZNÍKOVÉM ŠETŘENÍ  

 

Graf 9 ukazuje, že více než polovině dětí z našeho vzorku je v DDŠ ubližováno.  

 

V druhé položce jsme se zajímali o to, jakým způsobem k ubližování docházelo. 

Na tuto dotazníkovou položku odpovědělo všech předchozích 21 respondentů (55,3 %). 

Tyto děti, kterým je nebo bylo ubližováno, měly škálu výběru: ponižování 

a posluhování někomu, vyhrožování, poškozování osobních věcí, vysmívání, urážení a 

sprosté nadávky, bití, kopání. Respondenti mohli vyznačovat několik možností 

najednou. V grafickém znázornění se vyskytuje odpověď jednoho respondenta 

v několika možnostech z nabídky ubližování, tudíž hodnoty grafu jsou počty dětí.  

Hypotéza H 9: Nejčastější forma ubližování v DDŠ jsou nadávky a vyhrožování. 

Hypotéza se potvrdila. Nejčastějším ubližováním je ponižování, vyhrožování 

a nadávky. Toto tvrzení uvedlo 21 respondentů (55,3 %). 
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Z grafu 10 můžeme jednoznačně vysledovat, že psychická šikana – ponižování, 

vyhrožování, nadávání je vyšší než šikana fyzická. Tento celkový výsledek je značně 

vysoký a alarmující. Tématem agresivity a šikany se budeme zabývat v závěru diskuse. 

GRAF 10 - ZPŮSOBY UBLIŽOVÁNÍ  

 

 

 

Okruh č. V: experimentování s návykovými látkami 

Pátá část dotazníku je nazvaná návykové látky. Zde se zabýváme problémy kouření 

a zneužívání různých jiných návykových látek.  

Hypotéza H 10: Více než tři čtvrtiny respondentů našeho vzorku –- dětí z DDŠ 

kouří. Hypotéza se potvrdila, na otázku, zda respondent kouří, odpovědělo 36 dětí 

(94,7 %) kladně. 

 

GRAF 11 - POČET DĚTÍ - KUŘÁKŮ 

 

Graf 11 ukazuje, že téměř všichni respondenti našeho výzkumného šetření kouří. 
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Respondenti v této dotazníkové položce měli k odpovědi ANO připsat, od kolika let 

kouří. Z odpovědí našich respondentů bylo zjištěno, že jedinci začínají kouřit 

v průměrném věku 8,5 let. Graf C, který ukazuje počátky kouření dětí z DDŠ 

Hamru na Jezeře je přílohou B. 

Toto zjištění se nevymyká ústavnímu trendu
109

. Alarmující je nízký věk počátků 

kouření. Lze jen těžko soudit, zda jsou údaje od respondentů pravdivé. 

Dále nás zajímalo, kolik jedinců má zkušenosti s jinou drogou než je nikotin. 

Zkušenosti s jinými návykovými látkami má 32 dětí (84,2 %), 6 dětí (15,8 %) jinou 

návykovou látku nezkoušelo.  

Hypotéza H 11: Více než polovina jedinců má zkušenosti s jinou návykovou látkou 

než je nikotin. Tato hypotéza se potvrdila.  

 

GRAF 12 - EXPERIMENTOVÁNÍ S NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI  

 

Graf 12 ukazuje, že téměř všechny děti v DDŠ experimentují s návykovými látkami. 

Pouze 15,8 % dětí jinou návykovou látku než je nikotin nezkoušelo.  

Toto vyhodnocení jsme z praxe předpokládali, výsledek tudíž není překvapující. 

V největší míře je zastoupen alkohol, stejně tak marihuana.  

S těmito návykovými látkami experimentuje 32 respondentů (84,2 %). Deset z nich 

(26,3 %) má zkušenosti s toluenem, pět dětí (13,2 %) s tanečními drogami. Děti 

zapisovaly užívané látky do dotazníku. V grafickém znázornění jsou počty dětí, které 

užívají různé návykové látky. 

  

                                                 
109

 Blíže k ústavnímu trendu např. Večerka, K., 2000, Matoušek, O., Kroftová, 2003. 
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GRAF 13 - VÝČET NÁVYKOVÝCH LÁTEK UVÁDĚNÝ DĚTMI Z DDŠ V DOTAZNÍKOVÉM 

ŠETŘENÍ 

 

Graf 13 ukazuje s jakými jinými návykovými látkami experimentuje více než 

2/3 dětí z DDŠ. Nejvíce zkoušejí alkohol a marihuanu. 

 

Pro srovnání uvádíme přehled šetření Krajské hygienické stanice s názvem 

„Životní styl dětí a mládeže“ pro Liberecký kraj, který zpracovala Balašová Z. 

Průzkum byl proveden mezi 920 žáky osmých tříd. Výsledky jsou nelichotivé. Děti 

v Libereckém kraji začínají kouřit cigarety v 11 letech, v osmé třídě kouří 12,9 % žáků, 

což je nejméně od roku 1998. Tyto děti vykouří v průměru 26 cigaret týdně. 

Průměrný věk, kdy děti poprvé zkouší pít alkohol je dlouhodobě kolem 11 let. 

Alkohol pravidelně 1x týdně a častěji pije 1,6 % dotázaných, jedenkrát měsíčně pak 

15,1 % respondentů. Průměrný věk, kdy se děti poprvé opily je 12,5 let, což odpovídá 

i výsledkům z minulých let. V době vyučování bylo někdy pod vlivem alkoholu 11 % 

žáků osmých tříd. S drogami (převážně marihuanou) experimentuje 6,9 % 

z dotazovaných žáků osmých tříd. Průměrný věk zkoušky drogy byl u těchto žáků 

12,9 let. Opakovaně zkouší drogy 3,6 % dětí, nejčastěji je mají od kamaráda – 63 %. 

Pití, kouření, braní drog umožňuje zřejmě dostatek peněz pro vlastní potřebu. Pokud si 

drogy kupují, utratí za ně průměrně měsíčně 700 Kč. 
110
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 Balašová, Z., 2010, Zpráva KHS Liberec. [online]. 
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Okruh č. VI: vztahy rodina - dítě 

Šestým tématem našeho průzkumu byla rodina a vztahy. Hypotéza H 12: Více než 

polovina dětí našeho vzorku jezdí o dovolenkách domů k rodinám. Hypotéza se 

potvrdila, 31 dětí (81,6 %) odpovědělo, že rodinu navštěvuje, 7 dětí (18,4 %) rodinu 

nenavštěvuje.  

 

GRAF 14 - DĚTI NAVŠTĚVUJÍCÍ RODINY 

 

Z grafu 14 vyplývá, že zhruba 82 % dětí navštěvuje své rodiny, o zbývající – cca 

18 % dětí nejeví jejich rodiny zájem.  

Můžeme usuzovat, že i přes narušené vztahy s rodiči, zůstává rodina dítěti 

emočním zázemím. Jelikož z praxe známe realitu této dotazníkové otázky, domníváme 

se, že odpovědi respondentů jsou spíše jejich přáním. Výsledek byl konzultován se 

speciálním pedagogem a ústavním psychologem. V diskusi práce tento výsledek 

upřesníme. K dovolenkám či návštěvám rodin musí mít dítě souhlas nejen od rodičů, ale 

hlavně od orgánů sociální péče dítěte (OSPOD). Kurátoři z odborů sociální péče zjišťují 

konkrétní podmínky v rodinách a udělují souhlas či nesouhlas s návštěvou dítěte 

v rodině. 

Hypotéza H 13: Děti si doma s rodiči rozumí. Tato hypotéza se potvrdila.  

S rodiči si doma rozumí 27 dětí (71,1 %). Jedenáct dětí (28,9 %) odpovědělo, že si 

s rodiči nerozumí. Z těchto 11 dětí, které odpověděly, že si s rodiči nerozumí, je 

předchozích 7dětí (18,4 %), které domů vůbec nejezdí. Důvody jsou různé. 
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GRAF 15 - VZTAHY S RODIČI 

 

Graf 15 ukazuje, že zhruba 71 % dětí odpovědělo, že si doma s rodiči rozumí, 

téměř 29 % odpovědělo, že si s rodiči nerozumí. Vztahy mezi dětmi a rodiči se budeme 

zabývat v diskusi naší práce.  

 

Hypotéza H 14: Doma se dětem občas něco nelíbí. Hypotéza se potvrdila. 

V návazné otázce, jsme se dětí ptali, zda se jim v rodině vše líbí, vůbec nelíbí nebo něco 

nelíbí. Z odpovědí vyplynulo, že občas se doma dětem něco nelíbí. Takto odpovědělo 

18 dětí (47,4 %). Dopisovaly pod otázku konkrétnosti, nejčastěji byl pojmenováván 

alkohol, hádky dospělých a nedostatek času vůči jejich osobě. V rodině se zcela líbí 

dle odpovědí respondentů 11 dětem (28,9 %), 9 dětem (23,7 %) se doma nelíbí. I tento 

výsledek koresponduje s předcházejícími výsledky, kdy již víme, že 7 dětí domů 

nejezdí. Z tohoto usuzujeme, že se jim doma líbit ani nemůže.  

GRAF 16 - POSTOJ DÍTĚTE K RODINĚ 

 

Graf 16 uvádí zjištěné výsledky hypotézy H 14. Zhruba 30 % dětí se doma při 

návštěvách líbí. Méně než ¼ dětí se doma při návštěvách nelíbí (hádky, opilství, apod.), 

a téměř polovině dětí se občas doma něco nelíbí (emoční plochost rodičů, nezájem, 

nedostatek finančních prostředků, přetrvávající existenční potíže aj.) 
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Okruh č. VII:budoucnost, studium, povolání 

Posledním tématem našeho výzkumného šetření byla oblast budoucnosti. 

Dotazovali jsme se dětí, jaké povolání by chtěly v budoucnu vykonávat, zda jim někdo 

ve výběru povolání radí a jestli mají z budoucnosti strach a proč. 

Hypotéza H 15: Více než polovina dětí z DDŠ má představu o svém budoucím 

povolání. 

Tato hypotéza se potvrdila, 26 dětí (68,4 %) má představu o budoucím povolání. 

Z výsledných odpovědí se lze domnívat, že sebehodnocení svých schopností v kontextu 

s výběrem povolání mají některé děti značně vysoké, což může způsobovat i jejich nižší 

intelekt a nedostatek sociálních zkušeností. Dětmi uváděná povolání nejsou vzhledem 

k jejich schopnostem a školním výsledkům příliš reálná (ředitel firmy, podnikatel, 

výzkumník, designer, architekt, modelka, učitelka apod.) Z celkového vzorku 

respondentů představu o budoucím povolání nemá 12 dětí (31,6 %), což může být dáno 

nižším věkem. 

 

GRAF 17 - PŘEDSTAVA DÍTĚTE O BUDOUCÍM POVOLÁNÍ  

 

Graf 17 ukazuje, že více než 2/3 dětí s nařízenou ústavní výchovou mají nějakou 

představu o tom, čím by se chtěly vyučit, čím by chtěly být. 

 

Hypotéza H 16: 100 % dětí radí s výběrem povolání dospělý.  

Tato hypotéza se nepotvrdila. Výsledek nás zaujal, konzultovali jsme jej 

s etopedem a ředitelem zařízení. Na otázku: „Radí ti někdo z dospělých, jaké si máš 

zvolit povolání?“, odpovědělo 21 dětí (55,3 %) kladně. Ostatních 17 dětí (44,7 %) 

odpovědělo záporně.  

Z konzultace vyplynulo, že žákům osmých a devátých ročníků, kteří ukončují 

v daném roce povinnou školní docházku, radí zejména speciální pedagog, který 
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rozmisťuje děti do výchovných ústavů. Ten vyhledává svěřencům adekvátní učební 

obor k jejich schopnostem. Na výběru učňovského oboru, potažmo i výchovného ústavu 

se také podílejí hodnocením třídní učitelé (prospěch, zručnost, praktičnost žáka), 

kmenoví vychovatelé (chování svěřence). 

Podle ředitele ústavu je výsledek odrazem vzorku. Svěřenci začínají o své 

budoucnosti většinou přemýšlet až v závěrečném roce svého pobytu v zařízení. Mladší 

žáci, o svém budoucím povolání nepřemýšlejí, proto zatím dospělé rady nepotřebují. 

GRAF 18 - DOSPĚLÝ JAKO RÁDCE VÝBĚRU BUDOUCÍHO POVOLÁNÍ  

 

Graf 18 ukazuje, že méně než polovině dětí s výběrem povolání dospělý člověk 

neradí. Tomuto tématu se budeme věnovat dále v diskusi práce. 

 

Hypotéza H 17: Děti z DDŠ nemají strach z budoucnosti. Hypotéza se 

nepotvrdila. Tento výsledek je pro nás překvapující, neboť jsme se domnívali, že děti 

s výchovnými problémy v kontextu s psychosociální nezralostí, obavy a strach 

z budoucnosti nemají. 

V polozavřené dotazníkové položce č. 18 jsme se respondentů zeptali, zdali mají 

strach z budoucnosti: Pokud volili odpověď ano, požádali jsme je o vysvětlení, resp. 

konkretizování odpovědi. Strach z budoucnosti má 24 dětí (63,2 %). Z tohoto počtu 

respondentů je 21 dětí (55,3 %), které za dva měsíce odcházejí z DDŠ Hamr na Jezeře 

do jiných výchovných ústavů. Pouze třem jedincům (7,9 %) byla zrušena ústavní 

výchova a vracejí se ke svým rodinám.  

Strach a obavy mají především ze zvládnutí dospělého života. Nejčastěji se v 

dotazníku vyskytují odpovědi: „Bojím se, že neseženu práci.“, „Bojím se, že budu 

bezdomovec.“, „Bojím se, že zůstanu na všechno sám a nezvládnu to.“ Někteří se bojí, 

že se ani nevyučí. Strach z budoucnosti nemá 14 dětí (36,8 %). Dále se tomuto tématu 

budeme věnovat v diskusi. 
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GRAF 19 - OBAVY Z BUDOUCNOSTI 

 

Graf 19 ukazuje, že více než polovina dětí s nařízenou ústavní výchovou se obává 

budoucnosti. Dále z grafu vyplývá, že zhruba 37 % dětí obavy z budoucnosti nemá. 

Tomuto tématu se dále budeme věnovat v diskusi práce. 
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3 DISKUSE 

 

Dotazníkové šetření sledovalo problémy dětí a dospívajících v DDŠ Hamr na 

Jezeře. Vyhodnocení informací přineslo zajímavé výsledky. V části věnované diskusi se 

budeme zamýšlet zejména nad situací, kdy se námi formulované hypotézy rozcházely 

s výzkumným zjištěním. 

První tematický okruh dotazníkového šetření směřoval ke zjištění osobních údajů 

dětí z DDŠ. Výsledky korespondovaly s analýzou pedagogické dokumentace. 

Druhý tematický okruh v dotazníku zjišťoval vnímání DDŠ a školy z pohledu dětí 

a dospívajících s poruchami chování. Očekávali jsme, že omezení svobody, styku 

s „domácími“ vrstevníky, činností, kterými se respondenti zabývali před nařízením 

ústavní výchovy, negativně ovlivní odpovědi vůči výchovnému zařízení  

Hypotéza H 3 se nepotvrdila. Výsledky dotazníkového šetření ukázaly, že většině 

dětí se v zařízení líbí. Pozitivní vnímání zařízení je možné odůvodnit tím, že více než 

dvě třetiny našich respondentů přišly do Dětského domova se školou v Hamru na Jezeře 

z nefunkčních, sociálně slabých rodin. Komfortní podmínky zařízení, se kterými se 

mnohé děti setkávají poprvé v životě (vybavení internátních budov, pravidelná strava, 

teplá voda, ošacení atd.), pestré mimoškolní činnosti, které jim dávají možnost rozvíjet, 

často teprve objevovat jejich nadání, mohou být důvodem pozitivního náhledu na 

výchovné zařízení. Toto vnímání může ovšem ovlivňovat i skutečnost, že v DDŠ 

přibývá dětí, které přicházejí z rodin insuficientních v oblasti vztahové, přičemž 

materiální zázemí je v normě.  

Z tohoto okruhu je překvapující výsledek pozitivního vnímání školy, která je 

součástí DDŠ. Hypotézu jsme vystavěli na základě zjištěných skutečností z analýzy 

dokumentace. Ty poukazují na záškoláctví v kmenových školách, a to více než u dvou 

třetin vzorku respondentů. Přes tyto argumenty se hypotéza H 4 nepotvrdila. 

Výzkumné šetření naopak ukázalo, že více než dvě třetiny těchto dětí s nařízenou 

ústavní výchovou vnímají školu pozitivně a rády ji navštěvují. S tímto zjištěním lze vést 

polemiku. Důvodem může být spokojenost respondentů se specifickým přístupem 

učitelů a s vyučovacím procesem, který není tak náročný v porovnání s kmenovými 

školami. Příčinou kladného nahlížení na školu může být i samotné školní prostředí. Děti 

a dospívající, pro které je v tomto věkovém období typické sdružovat se, mají ve škole 

více možností k četnějším kontaktům s ostatními, oproti rodinným skupinám.  
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Zjištění může také poukazovat na skutečnost, že pokud tyto děti mají pravidelný 

režim s přípravou na vyučování, pedagogického pracovníka, který je doprovodí 

do školy, kdy nejsou ohroženy a svedeny vrstevnickou partou k záškoláctví, nemají 

se školní docházkou problém. Tím, že chodí pravidelně do školy, dosahují také lepších 

výsledků ve školní práci, postupně vzrůstá jejich sebedůvěra, která může pozitivně 

ovlivnit i vnímání školy. 

V tematickém okruhu vnímání budoucnosti výzkumné šetření ukázalo, že děti 

a dospívající s nařízenou ústavní výchovou mají z této nastupující životní etapy obavy 

a strach. Domnívali jsme se, že vzorek psychosociálně nevyzrálých jedinců, navíc 

s poruchami chování a s celodenním zaopatřením ústavu, z budoucnosti obavy nemá. 

Tento předpoklad byl mylný. Hypotéza H17 se nepotvrdila. Z dotazníkového šetření 

vyplynulo, že nad budoucností přemýšlejí tito jedinci většinou sami, v ústraní. Dvě 

třetiny respondentů mají strach z nastávajícího samostatného života. V tomto výčtu jsou 

především 15 – 16letí jedinci, kteří opouštějí DDŠ z důvodu zletilosti a ukončení školní 

docházky. Některým z nich zároveň končí i nařízení ústavní výchovy, vracejí se do 

„civilního“ života. Tyto děti se především obávají integrace do společnosti. Uvědomují 

si závislost na ústavním režimu. Mají strach ze samostatnosti, kterou prověří zejména 

jejich další vzdělávání.  

Obavy z nezvládnutí výučního oboru, resp. selhání v docházce, byly nejčastějšími 

odpověďmi v dotazníkovém šetření. Oproti těmto obavám dětí s končící ústavní 

výchovou mají jiní potíže s neočekávanou skutečností pokračování ústavní výchovy. To 

jsou případy, kdy dítě či dospívající jedinec spoléhá na sliby rodičů (zrušení ústavní 

výchovy s dokončením školní docházky), avšak ty nejsou splněny. Následným 

zklamáním se pozastavuje idealizování rodiny, dochází k postupnému přijetí reality. 

Tyto potíže, v oblasti osobního zázemí, neexistence blízkého člověka, na kterého by se 

mohli spolehnout a s důvěrou obrátit, obavy z budoucnosti zvyšují. Představa potíží 

přechodu do standardní společnosti mimo ústav, ztráta permanentní péče, ochrany, 

a dohledu, vyvolává u dospívajících s nařízenou ústavní výchovou ze zkoumaného 

zařízení nejistotu a strach. 

V této zkoumané oblasti se nepotvrdila ani hypotéza H16. Hypotéza byla vystavěna 

na základě dlouhodobých praktických znalostí. S výběrem povolání dětem v DDŠ 

pomáhají pedagogičtí pracovníci, nejvíce pak speciální pedagog. Ten se snaží o zařazení 

dětí, pokud nařízení ústavní výchovy trvá, do výchovných ústavů s vyhovujícím 

učebním oborem.  
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Z konzultace k tomuto nepotvrzení hypotézy s ředitelem ústavu vyplynulo, že 

svěřenci začínají o své budoucnosti většinou přemýšlet až závěrečný rok svého pobytu 

v zařízení. Budoucnost si začínají svěřenci uvědomovat právě v období výběru povolání 

a vypisování přihlášek do učňovských oborů. 

Ostatní děti – žáci sedmých, osmých tříd, pokud neukončují školní docházku, 

o svém budoucím povolání nepřemýšlejí, proto zatím dospělé rady nepotřebují. 

Nepotvrzená hypotéza je zřejmě odrazem věku vzorku respondentů. 

Další soubor otázek se zabýval rodinnou problematikou. Výsledky tohoto tématu 

jsme opětovně porovnávali s analýzou dokumentace. Pro závěrečné vyhodnocení 

zjištěných skutečností jsme využili konzultace se sociální pracovnicí DDŠ. Z rozhovoru 

vyplynulo, že v posledních letech se způsob komunikace s rodinou zhoršuje. Zvyšují se 

každoročně počty dětí, které zůstávají např. na jarní či letní prázdniny v ústavu nebo se 

vrací z domácích pobytů dříve. Z celkové kapacity 48 dětí v DDŠ nejela o letošních 

letních prázdninách jedna třetina dětí ke svým rodinám. Pět dětí vrátili rodiče 

z prázdninových pobytů po několika málo dnech. Uvedená fakta mají stoupající 

tendence. Podle každoročních výpočtů uváděných ve výroční zprávě DDŠ, jsme zjistili, 

že tento nárůst se zvýšil o jednu polovinu oproti předchozím rokům. Tato skutečnost 

může souviset s celkovou situací ve společnosti. Nezaměstnanost, nárůsty cen, ztráty 

bydlení apod. jsou častými příčinami, pro které zůstávají děti v ústavu, přestože rodinu 

mají. Hypotéza se sice potvrdila, ale po všech zjištěních se domníváme, že odpovědi 

dětí k tomuto tématu nejsou zcela pravdivé, neboť se neslučují s realitou. 

Prováděná analýza dokumentace odkryla také narušenost vztahů jedinců s rodinou. 

Z výzkumného šetření naopak vyplynulo, že děti vztahové problémy s rodiči, prarodiči 

či pěstouny nevnímají, což může být způsobeno nižším intelektem nebo si je 

nepřipouštějí. S politováním musíme konstatovat, že právě vztahy jsou dalším 

důvodem, proč některé z nich setrvávají o dovolenkách v ústavu. Tyto rozdílné 

výsledky jsme konzultovali se speciálním pedagogem – etopedem. Potvrdila se zjištění 

z analýzy dokumentace. Nerespektující chování dětí vůči rodičům je jedním z dalších, 

podstatných důvodů, proč nejezdí domů – k rodinám. Chování dětí vůči rodičům se ani 

o dovolenkách nevyhne konfliktům. Krajní ostražitost dospělých, kterou by chtěli 

napravit nedůslednost předcházející výchovy, provokuje pubertální dospívající 

k protestům. 
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Děti ve značné míře ze svého selhání obviňují rodiče, školu, často i kurátora 

(příklad z praxe je přílohou H). Nechápou, prožité období před umístěním do zařízení 

jako zásadní problém s tím, že mnozí vrstevníci se ve svém jednání příliš neliší. 

V průzkumu jsme dále zjišťovali vzájemné vztahy dětí a dospívajících z DDŠ. 

Výzkumné zjištění je alarmující, přesto v ústavní výchově není překvapující. 

Z výsledků šetření vyplynulo, že skoro polovině dětí je psychicky i fyzicky ubližováno. 

Srovnáním výsledných odpovědí s analýzou dokumentace jsme zjistili, že někteří 

šikanující jedinci, z bývalých kmenových škol, se příchodem do tohoto 

institucionálního zařízení zřejmě ocitli na druhé straně šikany, a stali se tak oběťmi 

tohoto trendového počínání v zařízení ústavní péče. Ukázalo se, že výsledky ubližování 

a šikany jsou značně vysoké. Lze jen spekulovat, proč tomu tak je. 

Ve výchovném zařízení pečují o děti a dospívající nepřetržitě pedagogičtí 

pracovníci. V péči o ně se střídají denní a noční vychovatelé, také učitelé zajišťující 

vyučovací proces. V době mimo vyučování jsou ve stálém kontaktu s dětmi 

vychovatelé, kteří mohou významně ovlivnit rozsah šikany v zařízení. Všichni 

pedagogičtí pracovníci by měli zajistit dětem bezpečný pobyt ve školském zařízení 

a nepřipustit bezpráví a šikanu. 

Ač jsme se snažili provedené šetření pojmout cíleně, domníváme se, že některé cíle 

nebyly zcela naplněny. Pro hlubší pojetí by bylo zapotřebí většího vzorku respondentů. 

Budoucí výzkum by se měl více zaměřit na vztahovou oblast dětí s poruchami 

chování. Zvláštním cílem by mělo být prozkoumání možného omezení šikany 

osobnostními a sociálními programy. 
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4 ZÁVĚR 

 

Cílem naší práce bylo zmapování problémů dětí a dospívajících umístěných 

v dětském domově se školou a navrhnout možnosti pozitivního preventivně výchovného 

ovlivnění, kterými se budeme zabývat v samotném závěru. 

K získání věrohodného podkladu k našemu výzkumu jsme zvolili formu dotazníku 

předloženého přímo dětem, umístěným v Dětském domově se školou v Hamru na 

Jezeře. Oslovili jsme 38 respondentů ve věku 12 až 16 let, u kterých se lišila i délka 

faktického pobytu v zařízení od 5 let do 6 měsíců. Podstatnou roli sehrává i opakované 

umístění některých respondentů v jiných zařízeních, jako jsou střediska výchovné péče, 

dětské psychiatrické léčebny aj. V konečném výstupu je nutné zohlednit i determinaci 

socio-kulturním prostředím, ze kterého bylo dítě přemístěno do dětského 

diagnostického ústavu, zda z rodiny nebo z dětského domova či z náhradní rodinné 

péče. Zásadní roli pak má míra podnětnosti tohoto prostředí, častěji insuficience. 

Při analýze odpovědí jsme požádali o názor ředitele a etopeda Dětského domova se 

školou v Hamru na Jezeře.  

Teprve spojení výpovědí dětí a dospívajících v dotaznících, zkušeností speciálních 

pedagogů a rodinných anamnéz vytváří ucelený náhled na problémy dětí a možnosti 

jejich ovlivnění či minimalizace, popř. řešení, k jakým naše práce dochází. 

Výchova svěřených dětí a dospívajících s poruchami chování v dětském domově se 

školou směřuje k nápravě vadných vzorců chování a poruch sebepojetí. Pedagogové 

se zaměřují na možnou resocializaci klientů nejrůznějšími činnostmi s pozitivní 

motivací. Velmi kladně respondenti hodnotili pestrou nabídku volnočasových aktivit, 

jejichž kvantum občas způsobuje dezorientaci dětí a obtížnější výběr jim nejbližšího 

hlavního zájmu, ve kterém by mohly být úspěšné a tím získávat odpovídající povědomí 

o hodnotě sebe sama. Poznávají, zkoušejí, volí, v ideálním případě se seberealizují. 

Ovšem už samotná účast v rozličných aktivitách je obrovským přínosem. Z výzkumu 

také vyplynulo, že některé činnosti jsou málo využívané, pro mnohé možná příliš 

obtížné. Částečná redukce těchto činností by tak mohla vytvořit prostor pro nové, dětem 

přístupnější a srozumitelnější, době poplatnější.  

Domníváme se, že některé neméně důležité preventivně výchovné, resocializační a 

sociálně rehabilitační činnosti jsou v zařízení málo využívané nebo zcela chybí, proto 

přinášíme doporučení a návrhy s úmyslem zkvalitnit volnočasovou práci s dětmi. 
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4.1 NÁVRHY PREVENTIVNĚ VÝCHOVNÝCH OVLIVNĚNÍ A 

RESOCIALIZAČNÍCH ČINNOSTÍ 

 

U dětí a mladistvých by se měli pedagogové více zaměřovat na rozvíjení 

pozitivních zkušeností, empatie a schopností uspět v kolektivu. Nacvičování 

rozmanitých řešení konfliktů a vztahových problémů by tak mohlo napomoci změnit 

zažité dosavadní vzorce jednání a chování, které si většina svěřených dětí přináší 

z původního prostředí a používá je k uspokojování svých potřeb. 

Využívání zážitkové či prožitkové pedagogiky je jedním z možných řešení. 

V dnešní době přináší toto pedagogické učení do výchovy mnoho pozitivně ověřených 

výsledků. 

Vytvoření a realizace dlouhodobých prožitkových programů, které mají jasně 

zvolený cíl, pracující s reflexemi a hlavně přenosem do dalšího života, by mohly 

zjištěným skutečnostem výzkumného šetření pomoci. Zároveň by docházelo 

k posilování skupinové dynamiky.
111

 Práce s ní se nám jeví v zařízeních institucionální 

výchovy jako nezbytná. Odborné texty popisují pozitivní vliv skupinové dynamiky i 

v problematice šikany. Dobře plánované a vystavěné zážitkové programy mohou 

pomoci odstraňovat strach a napětí, které mají tyto děti a dospívající z budoucnosti. 

Závažným problémem těchto jedinců je vnímání návykových látek. Zážitkové 

učení tento problém neodstraní, ale určitým způsobem může pomoci k přehodnocení 

postojů dětí k drogám. Dlouhodobé sebezkušenostní programy a prožitkové hry posilují 

sebevědomí jedince, učí je jednání v nezvyklých situacích, rozvíjejí empatii, spolupráci, 

důvěru v sebe i ostatní. Náprava vztahů, ať již sám k sobě či k ostatním, by formou 

zážitkové pedagogiky byla v tomto koedukovaném zařízení výhodou. Skutečnost 

zastoupení obou pohlaví by mohla být využita k přetransformování do budoucího života 

s možností potlačení negativních vzorců chování, jež děti zažily v rodině (většinou otec, 

ale také druh, přítel versus matka) a staly se pro ně nežádanou sociální výbavou. 

Tyto děti s poruchami chování potřebují především získat důvěru samy v sebe. 

Profesionálním a empatickým působením pedagoga lze, byť velmi obtížně, zčásti 

ovlivnit i znovunabývání důvěry v nejbližší okolí, pocit bezpečí a jistoty, popř. 

zpozitivnit postoje dětí vůči němu.  

                                                 
111

 Srovnej Pilař, J. in tato práce s. 42. Dále srovnej Jedlička, R., Klíma, P., Koťa, J., Němec, J., Pilař, J., 

2004 s. 312 – 316. Činčera, J., 2007, s. 31 – 34. Naar, D., Slejšková, E., Slejška, Z., 2002, s. 13 – 15. 
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Nepovyšující partnerský přístup s vlastním příkladem dodržování stanovených 

pravidel jedince, byť s poruchami chování, vhodně rozvíjí. 

Po prostudování odborné literatury k tématu preventivně výchovná ovlivnění se 

domnívám, že v Dětském domově se školou v Hamru na Jezeře by mohli pedagogové 

využít poznatků a zkušeností z artefiletiky, která usiluje o propojení emocionálního 

a sociálního rozvoje s rozvojem intelektuálním. Program artefiletiky vychází z tvůrčího 

expresivního projevu a osobních zážitků dítěte, které se snaží pedagogicky zhodnotit 

pro poznávání, sebepoznávání, rozvoj komunikačních schopností a sociální uplatnění. 

Podstatné je, že artefiletika pokládá uměleckou tvorbu žáků jen za první krok 

poznávání. Druhým krokem musí být navázání reflexe a dialogu mezi žáky. Při reflexi 

se náležitě věnujeme rozdílům v osobním pojetí „téhož“ předmětu nebo tématu.
112

 

Pedagogům by artefiletika posloužila jako nástroj k důkladnějšímu poznávání svěřených 

jedinců, docházelo by k sebepoznání dětí, rozvíjení jejich komunikační dovednosti.
 113

  

Děti a dospívající se učí pod vedením pedagoga zpracovávat uměleckými 

prostředky tvořivě své prožitky. Emoční a kognitivní obsahy svých prožitků, které 

považují za důležité a závažné či naléhavé k řešení, jsou tak jednodušeji pro ně 

sdělitelné, učí se o nich komunikovat s druhými. Dochází ke zvyšování empatie vůči 

potřebám a problémům druhých.
114

 Pokud děti mohou volně vyjadřovat emoce a přání 

a zároveň je pedagog vede k uvědomění si svých projevů způsobujících zlost, lítost 

anebo radost (záměrně či bezděčně s výslednou pomocí nebo poškozením), dochází 

právě ke zvyšování empatie, kterou děti s diagnostikovanými poruchami chování 

mnohdy postrádají.
115

 

Artefiletiku jsem vybrala proto, že se mi jeví jako jeden z nejvhodnějších 

komunikačních mezičlánků mezi dítětem s nařízenou ústavní výchovou a dospělým 

(pedagogickým pracovníkem). Expresivní vyjádření (malba, kresba apod.) zážitků 

a prožitků s dialogem (reflexí) by zcela určitě otevřelo nejen zmiňované problémy 

těchto dětí, ale především v návaznosti i skutečnou podporu, radu či pomoc 

vychovatele, učitele. Využití předpokládám především v mimoškolních činnostech, 

částečně pak i v rámci školního vyučování. Teoretické a metodické principy artefiletiky 

lze uplatňovat ve výtvarné, hudební, literární, dramatické výchově apod. 

 

                                                 
112

 Blíže k tomuto Slavíková, V., Slavík, J., Eliášová, S., 2007., s. 13 
113

 Blíže k podstatě artefiletiky a jejím metodám SLAVÍK, J., 2001. 
114

 Více k tomuto Slavík, J., Komzáková, M., 2009. 
115

 Srovnej s Šišková-Fabrici, J., 2002. Campbellová, J., 1998. 
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Další návrh preventivně výchovného ovlivnění a resocializace dětí z DDŠ spatřuji 

v možnostech osobnostní a sociální výchovy (dále jen OSV). Aktivně a prakticky OSV 

představuje hlavně dramatická výchova,
116

 takto je i zanesena ve školním Rámcově 

vzdělávacím programu.  

V zařízení jsem se bohužel s praktickým využitím nebo aktivní formou dramatické 

výchovy nesetkala. Metodickou podporu a inspiraci k OSV mohou pedagogickým 

pracovníkům poskytnout systémy se specifickou metodikou: 1) dramatická výchova  – 

podporuje tuto oblast svou stěžejní metodou, kterou je hraní rolí, 2) sociálně 

psychologický výcvik – metodami práce s dynamikou skupiny, 3)zážitková pedagogika 

– metodami orientovanými na psycho-fyzickou složku osobnosti, pobyt v přírodě apod. 

Ideálním řešením by bylo propojení či kombinace všech těchto postupů, které 

k učení používají reflexi a transfer,
117

 tzn. nejen ohlédnutí se za proběhnutou nebo 

zrealizovanou činností, ale dialog, ve kterém se aktivita zhodnotí účastníky z různých 

úhlů pohledů a dochází při ní k sebepoznání, popř. k přenosu zkušenosti do reálného 

života.
118

 Také využití dramaterapie,
119

 muzikoterapie
120

 a výrazového tance
121

 by 

bylo pro tyto děti užitečným prostředkem sebepoznání.  

Tyto preventivně výchovné a resocializační návrhy jsou určitými možnostmi 

zefektivnění pedagogické práce učitelů a vychovatelů. Jestliže máme osobnost 

napravovat, je nutné chápat její vnitřní psychické obsahy, jako jsou emoce, tužby, strach 

a různé myšlenky, které každou osobnost provázejí. Výše popisované výrazové obory, 

které spojují expresivní výchovné přístupy s reflexí, urychlují poznání jedince 

i sebepoznání. Proto jsem je také vybrala do své práce, jelikož vím, že jsou základem 

při práci s dětmi s poruchami chování. 

  

                                                 
116

 Více k osobnostně sociální a dramatické výchově Valenta, J., 1998. 
117

 Blíže k tomuto Neuman, J. 2009., s. 39 – 42, dále Činčera, J., 2007., s. 15 - 18 
118

 Osobnostní a sociální výchova (OSV) – obecně i jako průřezové téma v Rámcovém vzdělávacím 

programu pro základní vzdělávání [online] 
119

 Blíže k tomuto Valenta, M., 2001. 
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 Podrobněji k využití muzikoterapie ve výchově Šimanovský, Z., 1998. 
121

 Více k terapii tancem Dosedlová, J., 2012. 
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Dalším návrhem k preventivně výchovným opatřením, resocializačním a sociálně 

rehabilitačním činnostem by mohlo být využití některých z technik psychoterapie či 

socioterapie. Tyto techniky mohou být využívány příslušně proškolenými poradenskými 

pracovníky, speciálními pedagogy a vychovateli v ústavních zařízeních, střediscích 

výchovné péče, nízkoprahových klubech,
122

 záleží však na finančních možnostech 

zařízení. Vybrané psychologické postupy nemohou využívat pedagogové bez 

odborných znalostí a zkušeností. 

 

4.2 ZREALIZOVANÝ ZÁŽITKOVÝ PROGRAM  

Celoroční zážitkový program „Cesta“ pro děti s poruchami chování z DDŠ 

Hamr na Jezeře – 2012/2013. 

 

Na základě prostudování odborné literatury a znalostí zážitkové a outdoorové 

pedagogiky ze seminářů PhDr J. Činčery a docenta J. Neumanna jsem navrhla 

a zrealizovala pro děti s výchovnými problémy a s nařízenou ústavní výchovou 

zážitkový celoroční program. Tento projekt jsem pojmenovala „CESTA“. Každé 

jednotlivé písmeno názvu má svůj význam:  C – cíl 

E – energie 

S – spolupráce 

T – tolerance 

A – alternativa 

 

Realizace projektu proběhla ve školním roce 2012/2013 a ten stal se ukázkou jedné 

z mála možností výchovného ovlivnění dětí ve výchovném zařízení. Do projektu jsem 

aplikovala nejen znalosti a zkušenosti ze zážitkové a outdoorové pedagogiky, ale také 

z kurzů:  

1) Sociálně psychologický program docenta PhDr. J. Kožnara, Ph.D., 

a PhDr. V. Masákové, 

2) Arteterapie – kreativní expresivní výtvarné výchovy PhDr. Z. Zichy, 

PhDr. J. Broži a PhDr. P. Doležalové. 
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 Více k socioterapeutické, resocializační a reedukční činnosti pedagogických pracovníků působící v 

nízkoprahovém klubu KLÍMA, P. Nízkoprahově organizovaná výchovná a sociální práce. In: Jedlička, 

R. a kol., 2004, s. 368 – 401.  
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Stručný popis projektu CESTA: 

Cílová skupina: Projekt Cesta byl zrealizován pro všechny děti z DDŠ Hamr na Jezeře, 

tzn. 42 účastníků ve věku od 8 – 16 let. Projekt Cesta pro děti s poruchami chování 

„odstartoval“ v měsíci říjnu 2012, kdy je už zařízení ústavní výchovy kapacitně téměř 

naplněno. Vzhledem k tomu, že diagnostický ústav většinu dětí umísťuje do zařízení až 

v říjnu, nemělo by smysl začínat s programem dříve, neboť by nově přicházející děti 

„naskakovaly do rozjetého vlaku.“ 

 

Cíle projektu: 

a) kurikulární: Spontánním učením a prožitkem rozšířit 

působení školy i na afektivní a sociální 

„stránky“ žáků. 

Rozvíjení odpovědnosti žáků. 

Rozvíjení zdravých vztahů prožitkem. 

b) skupinové: Posílení schopnosti skupinové dynamiky. 

c) individuální: Vzájemné seznámení a hlubší poznání mezi 

samotnými žáky i učiteli a vychovateli. 

Zážitky jedinečnosti a sdílení s blízkými lidmi, 

zažít pocit sounáležitosti. 

Smyslem projektu bylo hlubší poznání dětí mezi sebou a pedagogickými 

pracovníky, pochopení, že spolupráce, doprovázená tolerancí a vzájemným respektem, 

je cennější než soupeření. Setkávání se s přiměřenou zátěží a s dostatkem podnětů, které 

aktivizují v dítěti překonávání sebe sama, ať již svépomocí či s pomocí skupiny nebo 

dospělého. Vlastními zkušenostmi a prožitky rozvíjet v dětech, které prožily různě těžká 

období díky nefunkčnosti rodiny, případně byly dlouhodobě vystaveny nekvalitním 

rodičovským, výchovným vzorům, zodpovědnost k vlastnímu životu.
123

  

Vyšším cílem projektu byla integrace skupiny odcházejících či vycházejících dětí 

z DDŠ do jiných výchovných zařízení v České republice do funkčního celku. 
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 Blíže k tomuto Pávková, J., aj. 2008. 
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Metody hodnocení: diskuse a rozbory jednotlivých aktivit a činností, dotazníky, 

dramatizace, výtvarná vyjádření, dopisy, deníky apod.
124

 (Ukázka reflexe jsou 

v příloze). 

 

Stručné zhodnocení projektu: 

Děti a učitelé se vzájemně lépe poznali, do každého projektového dne byly 

zakomponovány hry nejen seznamovací, ale i hry pro hlubší poznávání. Použití 

seznamovacích her na počátku akcí se již mnohokrát osvědčilo. Při projektu byly 

„icebreakers“ pomocným nástrojem uvolnění atmosféry projektových dní. Seznamovací 

hry mají důležitou roli v sociálně psychickém výcviku. V projektu bylo zařazeno mnoho 

her, které lze zahrnout do oblasti „encounter“, tzn. aktivity umožňující otevřené a čestné 

setkání lidí, při kterém nemusí nikdo nosit žádnou masku a může se cítit příjemně 

a uvolněně.
125

 

K rozvíjení odpovědnosti žáků byly používány iniciativní a týmové hry. Hry byly 

koncipovány tak, aby se nedaly plnit jedincem, ale pouze skupinou a tvořivým 

týmovým přístupem, kde děti využívaly svých tělesných a duševních schopností. Hry 

učily děti počítat se svými přednostmi i nedostatky. Dále se děti učily plánovat, vytvářet 

si pracovní postupy ke splnění výzev. Současně mezi iniciativní a týmové hry byly 

vkládány hry na rozvoj důvěry, což v projektu znamenalo ochotu pomáhat si a moci se, 

alespoň při hře, na ostatní účastníky spolehnout. Budování důvěry
126

 je jedna 

z nejtěžších fází pro skupinu či celek dětí s výchovnými problémy. Hry na budování 

důvěry zvyšují připravenost skupiny i jednotlivců, zde překonávaly děti samy sebe za 

pomoci ostatních. 

Odvaha k překonání sebe sama i vnějších překážek a pocity sounáležitosti 

napomohly lepší spolupráci mezi dětmi. Převážná většina projektových dní s aktivitami 

se odehrávala v přírodě. Hrami bylo také podporováno vnímání dětí přírodního 

prostředí. Projekt se snažil vzbudit zájem dětí o vše živé. Vyvrcholení projektu proběhlo 

s velkou výzvou překonat sám sebe a za pomoci povzbuzení ostatních zvládnout 

náročnou cestu k cíli, kterým byl třídenní pobyt v přírodě podpořený aktivitami pro 

skupinovou dynamiku,
127

 zakončený komunikační hrou, která se stala seriózním 
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 Srovnej Reitmaierová, E., Broumová, V., 2007. 
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 Více k seznamovacím hrám NEUMAN, J., 2009. 
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 Blíže k budování důvěry ve skupině FRANK, L.S., The Caring Classroom. Using Adventure to Create 

Community in the Classroom and Beyond. Madison, Projekt Adventure 2001 in Činčera, J., 2007. 
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 Blíže ke skupinové dynamice Činčera, J., 2007. 
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podkladem pro závěrečnou reflexi
128

 programu. Ukázka této reflexe je v příloze M, O. 

Samostatná iniciativa účastníků k rozloučení se s akcí pomocí dramatického zpracování 

básně J. Seiferta byla neplánovaným posttestem projektu, který dle debriefingů splnil 

své vytyčené cíle a zároveň povzbudil iniciativu, tvořivost, spolupráci, improvizaci 

a samostatnost. 

Zážitky jedinečnosti a sdílení s blízkými lidmi a pocit sounáležitosti provázely 

projekt a hlavně účastníky ve dnech jeho konání, nejvíce však na třídenní závěrečné 

akci v přírodním prostředí. Skupina dospívajících mladých lidí se v rámci akce 

integrovala do funkčního celku, který postupně samostatně fungoval a postoupil tak do 

vyšší fáze skupinové dynamiky.  

Projekt používal cyklus učení prožitkem, pracoval s procesem flow – „ponořování 

účastníků do fiktivní situace, při kterém se mění subjektivní vnímání času, emoce i 

vzájemné jednání účastníků, kteří se cítí aktivnější, soustředěnější, spokojenější 

a kreativnější bez ohledu na úkol, který je řešen“.
129

 Dále pracoval s teorií komfortních 

zón. Postupné gradování výzev a rozšiřování komfortních zón účastníků třídenní akce 

vedly do zóny učení. V projektu nebyl opomenut princip dobrovolnosti a full value 

contract – dohoda o vzájemném respektování, která byla nezbytným pomocníkem 

především při pobytové akci mimo zařízení DDŠ.  

 

Přínos projektu:  

Projekt fungoval jako celek, kdy se jednotlivě vytyčené cíle vzájemně prolínaly. 

Vycházel z konkrétní situace zařízení, z potřeb skupiny – vztahy mezi dětmi, potažmo 

také vztahy děti – pedagogové.  

Projekt měl za úkol v devítiměsíčním časovém úseku naplnit cíle alespoň 70 %, 

a tím eliminovat šikanu, vycházel z možností či potenciálu dětí s výchovnými 

problémy. Zahrnoval preventivní a rozvojovou složku, působil na děti 

multidimenzionálně. Poskytoval bezpečné místo ve spojení s budováním identity dítěte, 

s osvojením sociálních rolí a smyslem sociálního zapojení do skupiny vrstevníků. 

Těmito složkami eliminoval jednu z řady negativních jevů – šikanu, jež bývá 

„folklórem“ institucionálních výchovných zařízení. 

Zážitkové akce, několikadenní pobyty mimo zařízení s dobře naplánovaným 

programem, projekty s ujasněnými cíli jsou vždy výbornou příležitostí k vzájemnému 
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 Více k reflexi aktivit v přírodě Neuman, J., 2009. 
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 Blíže k zaujetí pro hru Csikszentmihalyi,M., LeFerve. In: Činčera, J., 2007. 
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poznávání, k navazování a upevňování vztahů důvěry a sounáležitosti. Vzpomínky 

účastníků usnadňují pak překonávání nejrůznějších problémů v budoucnosti. Akce, 

pobyty, projekty s dobře vystavěným programem v zařízeních ústavní výchovy částečně 

eliminují šikanu.  

Pokaždé velmi záleží na korektních vztazích dítě – pedagog, který v práci 

s ohroženými dětmi nebo mládeží v resocializačním zařízení může být jediným 

hodnotným vztahem k dospělému. 

Osobnostně rozvíjející zážitkové programy fungují. Záleží na vedení ústavu, zda 

chce podporovat programy se zpětnou vazbou, které nezasycují děti a mladistvé 

informacemi, ale vedou je k rozvoji sociálních kompetencí – asertivitě, empatii, 

dodržování hranic a toleranci. Zážitková pedagogika umožňuje bezpochyby hluboké 

změny. 

 

Při studiu pedagogiky volného času se často ve stěžejních předmětech hovoří 

a diskutuje o zážitku a prožitku.
130

 Veškeré uváděné návrhy preventivně výchovných 

a resocializačních opatření, artefiletika, dramatická výchova, muzikoterapie, výrazový 

tanec či prožitková, zážitková pedagogika, mají společné východisko, jímž je právě 

zážitek. Tyto oblasti propojuje také dialog, komunikace, reflexe a motivace. 

Výběr navrhovaných oblastí preventivních opatření není náhodný. V realizovaném 

projektu „Cesta“ byly tyto oblasti vyzkoušeny a vyhodnoceny jako vhodné nástroje pro 

prevenci i resocializaci dětí s poruchami chování. 
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 Blíže k tomuto Pávková, J., Hájek, B., Hofbauer, B., 2008. Srovnej Neuman, J., 2009., s. 23 – 25. 
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PŘÍLOHA – A – VZOREK RESPONDENTŮ 

GRAF A – VÝZKUMNÝ VZOREK RESPONDENTŮ ZDDŠ 

 

LEGENDA:  

Modrá – 18 chlapců navštěvuje základní školu 

Hnědá – 12 dívek navštěvuje základní školu 

Zelená -  6  chlapců navštěvuje základní školu praktickou 

Fialová – 2 dívky navštěvují základní školu praktickou 

 

GRAF B - POČTY ŽÁKŮ V ZŠ A ZŠPR 
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PŘÍLOHA – B – Počátky kouření dětí z DDŠ Hamr na Jezeře 

 

GRAF C - POČÍNAJÍCÍ VĚK KOUŘENÍ U DĚTÍ Z DDŠ 
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PŘÍLOHA – C – ukázka vyplněného dotazníku v předvýzkumu 

 

 

 

 



 

 

PŘÍLOHA – D/1 – ukázka vyplněného dotazníku z výzkumného 

šetření 

 

 

 



 

 

PŘÍLOHA – D/2 – ukázka vyplněného dotazníku z výzkumného 

šetření 

 

 



 

 

PŘÍLOHA – D/3 – ukázka vyplněného dotazníku z výzkumného 

šetření 

 

 

 



 

 

PŘÍLOHA – E – ukázka formuláře pro prováděnou analýzu 

z pedagogické dokumentace 

 

 



 

 

Legenda protokolu – charakteristiky dítěte 

CH   - chlapec 

D   - dívka 

DDŠ   - dětský domov se školou 

ZŠ   - základní škola 

ZŠ DDŠ   základní škola při DDŠ 

ZŠPr DDŠ  - základní a praktická škola při DDŠ 

dřív. vzd.  - dřívější vzdělávání 

bez zdr. pos.  - bez zdravotního postižení 

se zdr. pos.  - se zdravotním postižením 

se zdr. znev.  - se zdravotním znevýhodněním 

mimo DDŠ, rod.  - mimo DDŠ, rodinu 

verb. agr.  - verbální agresivita 

exper. s návyk. l.  experimentování s návykovými látkami 

inj. apl.   injekční aplikace 

sebepoš.  - sebepoškozování 

demonstr. seber. pokus demonstrativní pokus 

R   - rybaření 

V   - včelařský kroužek  

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha – F – Tabulka ke zpracování údajů z vyplněného dotazníku 

 

 

 

  

Číslo dítěte

Kolik 
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DDŠ?

Odkud si

přišel do

DDŠ?

M
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DDŠ

kam
arády?

V DDŠ se

m
i:

Chodíš

rád

do školy?

Co rád

děláš ve

volném

čase?

Je 

hodnocení

v DDŠ 

spravedlivé?

Polud m
áš nějaký

problém
, m
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se v DDŠ někom
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Zažil si v 
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že by ti 
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PŘÍLOHA – G – ukázka systému hodnocení DDŠ Hamr na Jezeře 

Hodnotící systém je zahrnut do Vnitřního řádu DDŠ Hamr na Jezeře, který 

vyplývá ze zákona č. 109/2002Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné 

výchovy ve školských zařízeních a preventivně výchovné péči ve školských 

zařízeních, § 34.
131

  

 

Systém výchovných opatření 
Je založen na kladném posilování pozitivního chování jednotlivých dětí. Proto je těžiště 

výchovných prostředků v systému odměn, pochval, výhod. Při porušování povinností 

stanovených vnitřním řádem dojde nejprve k odejmutí výhod a potom teprve k dalším 

opatřením stanovených vnitřním řádem. Návrhy na udělení výchovných opatření 

podávají vychovatelé vedoucímu vychovateli, ten o nich rozhodne sám, v závažnějších 

případech po projednání etopedem a s ředitelem domova. K uděleným výchovným 

opatřením má právo se vyjadřovat samospráva i ostatní vychovatelé. 

 

Hodnocení dítěte 

 

Základní ustanovení o hodnocení 
Dítě má právo být hodnoceno a odměňováno a ke svému hodnocení se vyjadřovat 

(§ 20, odst. (1) l). Výchovná opatření (dále jen hodnocení) dítěti ukládají pedagogičtí 

zaměstnanci, pomocní vychovatelé, návrhy na hodnocení podávají ostatní zaměstnanci 

zařízení. Škála výchovných opatření je dále obsažena v kapitole práv a povinností 

dítěte, právech a povinnostech ředitele (zaměstnanců). Hlavní zásadou hodnocení je 

sledovat hodnocením příznivý vývoj dětské osobnosti v souvislosti s plněním jeho 

povinností a při respektování lidské důstojnosti. Hodnocení musí být přiměřené situaci, 

možnostem a schopnostem dítěte. O hodnocení jsou vedeny záznamy v osobních 

spisech dítěte (pedagogický deník). Žákovská samospráva má právo předkládat návrhy 

na hodnocení. Mezi vychovateli skupiny, asistenty pedagogů a učiteli jsou vytvořeny 

podmínky pro konzultace návrhů, jednotný postup ve výchově. Hodnocení lze 

konzultovat na schůzkách pedagogických trojek (vychovatelé, třídní učitel). Hodnocení 

se provádí systémem kladných a záporných bodů, které zaměstnanci ukládají nebo 

navrhují denně. Dítě je s uloženým hodnocením seznamováno. Týdenní hodnocení je 

sumarizováno v den stanovený vedoucím vychovatelem, kdy je určen dosažený počet 

bodů, který je označen červeným kolečkem (kladné hodnocení) nebo černým kolečkem 

(záporné hodnocení, nulové hodnocení). Týdenní vyhodnocování se uskutečňuje ve 

stanovený den na společném shromáždění dětí, učitelů a vychovatelů, účastnit se ho 

mohou i ostatní zaměstnanci. Sumarizací hodnocení s přihlédnutím k hodnocení školy 

jsou stanovovány odměny, postihy, opatření apod. 

Ředitel, vedoucí vychovatel a vychovatel mají právo po uvážení udělit jednorázově 

v jednom kalendářním dnu až + 5 nebo – 5 bodů, případně mimořádné výchovné 

opatření v souladu s platnými předpisy. Za výjimečných okolností (významná událost, 

vzorná reprezentace, výročí apod.) může ředitel prominout dílčí záporná hodnocení.  
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 109/2002 Sb., §34 – Povinná dokumentace, ods. 1 Zařízení vedou tuto dokumentaci: a) vnitřní řád 

zařízení obsahující zejména pravidla pro hodnocení a odměňování dětí, práva a povinnosti dětí, osob 

odpovědných za výchovu … - více k tomuto Friedl, A., Školské zákony, 2005. 



 

 

Systém hodnocení 

Kladné i nedostatečné plnění úkolů a činností uvedené v jednotlivých bodech A) až K) 

se týká i skutečností a událostí vzniklých mimo zařízení, na veřejnosti. 

 

Stupeň 
Kladné plnění povinností, účast na 

činnostech 
Počet bodů 

A 

aktivní podíl na samostatném plnění denních 

výchovných činností, dodržování pravidel 

slušného chování, hygieny, společenských a 

morálních norem 

 

+ 1 

B 

aktivní podíl na plnění úkolů bod A), plnění 

úkolů nad rámec běžných povinností, pomoc 

jinému dítěti nebo dospělé osobě 

 

+ 2 

 

C 

aktivní podíl na plnění úkolů bod A) B), 

těžších úkolů podle možností dítěte, plnění 

dalších činností nad rámec povinností, snaha 

o pozitivní ovlivňování a pomoc slabším, 

pasivnějším dětem, pomoc při řešení 

konfliktů 

+ 3 

D 

aktivní podíl na plnění úkolů bod A) B) C) , 

výrazná pomoc dítěti nebo dospělému, 

zabránění útěku jiného dítěte, zabránění 

vzniku škody na majetku zařízení nebo 

zdraví a bezpečnosti ostatních 

 

 

+ 4 

 

 

E 

 

plnění úkolů podle bodů A) B) C) D) , 

výrazná pomoc dítěti, dospělému, zmaření 

případného fyzického napadení, zabránění 

vzniku požáru apod. 

+ 5 



 

 

PŘÍLOHA – H – ukázka slohového útvaru vypravování na téma: „Kdo 

může za tvůj pobyt v DDŠ?“ - čtrnáctiletý chlapec, L. H.  

 

  



 

 

PŘÍLOHA – CH – ukázka obrázku patnáctileté dívky, kresba na téma 

„Silvestr  2013“ 

 

  



 

 

PŘÍLOHA – I – ukázka obrázku čtrnáctiletého chlapce, kresba 

na téma „Silvestr  2013“ 

 

 

  



 

 

PŘÍLOHA – J – ukázka reflexe z projektu „Cesta“ 

 

  



 

 

PŘÍLOHA – K - ukázka reflexe z projektu „Cesta“ 

 

  



 

 

PŘÍLOHA – L - historie a současnost DDŠ Hamru na Jezeře  

Dětský domov se školou Hamr na Jezeře - zařízení pro výkon ústavní výchovy, 

který nám umožnil provést výzkumné šetření k naší praktické 

části bakalářské práce, která se zaměřovala na problémy dětí 

a mladistvých s diagnostikovanými poruchami chování a 

s nařízenou ústavní výchovou. 

Historie – dnem 1. září 1967 byla v Hamru na Jezeře 

zřízena základní škola s dětským výchovným ústavem pro 60 

žáků. Otevření výchovného ústavu pomohlo vyřešit nedostatek míst pro obtížně 

vychovatelné chlapce a dívky v severočeském kraji. Převýchovné zařízení bylo nově 

otevřeno v objektech, které předtím sloužily jako přípravná škola pro zahraniční 

studenty. Od svého vzniku prakticky až do revolučního roku 1989 se zařízení potýkalo 

s nedostatkem pracovních sil v pedagogickém i nepedagogickém sektoru, což s sebou 

neslo provozní problémy na všech úsecích. V roce 1990 se stal dětský výchovný ústav 

zařízením koedukovaným, s kapacitou 64 dětí. Budovy byly ve velmi špatném 

technickém stavu. 

Současnost – Dětský domov se školou v Hamru na Jezeře je státní školské zařízení 

pro realizaci ústavní a ochranné výchovy. Jeho zřizovatelem je MŠMT ČR a je 

příspěvkovou organizací s právní subjektivitou s maximální koedukovanou kapacitou 

48 dětí.  

Součástí zařízení je Základní škola, kam dochází většina z umístěných dětí. Ve 

výjimečných případech dojíždí děti do jiné školy či učiliště v nejbližším okolí. DDŠ 

spravuje majetek skládající se ze dvou internátů, školy a jedné provozně-správní 

budovy.  

Od začátku kalendářního roku 2012 byla uvedena do provozu nová školní budova 

s přilehlým sportovním hřištěm. Nejaktuálnějším investičním záměrem DDŠ je nyní 

rekonstrukce bývalé školní budovy, která bude po úpravách využívána jako další 

internát pro dvě rodinné skupiny. Zařízení má v bezplatném nájmu hřiště obce. 

Personální a ekonomické zajištění provozu DDŠ k 31. 8. 2013 je 38 zaměstnanců. 

Z tohoto počtu je pedagogických zaměstnanců 30, nepedagogických 8. Školní rok 

2012/2013 byl zahájen v pěti třídách ZŠ, ve dvou z nich byly integrované děti ZŠ 

praktické (celkem 8). Ke dni 1. 9. 2012 byl celkový počet žáků školy 25 (17 žáků ZŠ 

a 8 žáků ZŠPr). Ke dni 30. 6. 2013 bylo v ZŠ evidováno 42 žáků v šesti třídách 



 

 

(34 žáků ŽŠ a 8 žáků ZŠPr). V druhém pololetí celkově prospělo 39 žáků, 1 žák 

neprospěl a 2 žáci nebyli hodnoceni. 
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Zdroj:  Kronika DDŠ Hamr na Jezeře, Výroční zpráva 

DDŠ Hamr na Jezeře - 2012/2013. 
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