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Anotace: 

Cílem závěrečné práce bylo zjistit vztah dětí z rodinné skupiny k dítěti s poruchou chování. 

Charakterizovat a zjistit, jaká porucha chování se u dítěte vyskytuje. V práci jsou popsány a 

klasifikovány nejčastější poruchy chování u dětí a mladistvých, formy ústavní výchovy i 

klíčová slova, a to s pomocí odborné literatury. Tyto informace nalezneme v teoretické části 

závěrečné práce. V praktické části závěrečné práce je popsán realizovaný výzkum, jeho 

shrnutí a výsledky. 
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Annotation: 
 

Thea im of this final work was to find out the relationship of children from the family group 

to a child with behavioral disorder. Characterize and find out chat behavioral disorder occurs 

in the child. The final work describes and classifies the most common behavioral disorders in  

children and adolescents, forms of institutional care and keywords with the help of 

professional literature. This informatik can befound in the theoretical parts of the final work. 

The practical part of final work describes the research, summary and results. 
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 Úvod 

Cílem závěrečné práce je zjistit vztah dětí z rodinné skupiny k dítěti s poruchou 

chování. Jedná se o devítiletého chlapce D.S., u kterého se vyskytuje porucha chování. Dítě je 

v současné době umístěno v dětském domově, kde pracuji jako denní vychovatelka. 

V závěrečné práci se zabývám poruchou chování a jejím vlivem na mezilidské vztahy 

v dětském kolektivu. Touto poruchou trpí mnoho dětí, které se tímto odlišují od běžného 

chování svých vrstevníků. V životě dítěte se vyskytuje mnoho rizikových faktorů, které se 

podílejí na rozvoji poruch chování. Častou příčinou to mohou být genetické faktory, rodinné, 

školní i ústavní prostředí a dále pak prostředí sociální a životní. 

Závěrečná práce byla rozdělena na část teoretickou, kde bylo zpracované téma poruch 

chování, vymezeny odborné pojmy, definice poruch chování a jejich klasifikace na základě 

použité literatury. Cílem v praktické části bylo přiblížit problematiku poruchy chování u 

jedince v kolektivu dětí na rodinné skupině dětského domova. Průzkumové šetření probíhalo 

za pomoci prostudování osobní, rodinné a ústavní anamnézy. Byl zhodnocen současný stav 

dítěte a zvolenými metodami byl zjišťován vztah dětí z rodinné skupiny k tomuto dítěti 

s poruchou chování. Pokusila jsem se najít příčiny poruchy chování a doporučila vhodné 

postupy práce s tímto dítětem v kolektivu vrstevníků. Z diagnostických metod jsem použila 

rodinnou a osobní anamnézu dítěte, zprávu učitele, psychologa, etopeda, vychovatele, 

dotazník a kresbu. Závěrem jsem se zamyslela nad tím, jak porucha chování u jedince 

ovlivňuje jeho soužití s vrstevníky na rodinné skupině v dětském domově a zda je v kolektivu 

oblíbený. 
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Teoretická východiska případové práce 

1 Porucha emocí a chování 

Poruchy emocí a chování lze charakterizovat jako odchylku v oblasti socializace, kdy jedinec 

není schopen respektovat normy chování na úrovni odpovídající jeho věku nebo na úrovni 

jeho rozumových schopností. Trvalé a vědomé jednání označené jako nežádoucí projev 

chování může vyústit až do stadia delikvence a kriminality. Poruchou emocí a chování u dětí 

se označuje řada výchovně nežádoucích projevů, které jsou důsledkem narušení jejich sociální 

přizpůsobivosti. Velká část poruch emocí a chování dětí nemá jednotnou etiologii, převážná 

část poruch chování vzniká nevhodným výchovným působením. Porucha emocí nebo chování 

jsou výrazem pro postižení, kdy se chování a emocionální reakce dítěte liší od odpovídajících 

věkových, kulturních nebo etnických norem a jsou nepříznivé pro školní výkon, včetně 

akademických, sociálních, předprofesních a osobnostních dovedností. (Jařabáč 2018, s. 10) 

uvádí, že se v dnešní době nejčastěji používají tyto termíny: 

- Deprivanti – termín známý laické veřejnosti, mladiství, kteří z důvodů biologických, 

psychologických nebo sociokulturních, nebyli schopni dosáhnout lidské normality 

nebo o ni přišli. 

- Deviantní chování – s tímto termínem se setkáváme v sociální pedagogice a penologii 

nejčastěji v podobě sociální deviace, kdy se jedinec výrazně vymyká tomu, co je 

obecně pokládáno za běžné. 

- Delikvence – tento termín užívá policie a penologie. Ministerstvo vnitra České 

republiky v něm zahrnuje protispolečenské jednání. 

- Problémové chování – s tímto termínem se většinou setkáváme v současné světové a 

české literatuře. Podporuje myšlenku společné edukace jedinců s problémovým 

chováním v hlavním proudu vzdělávání. 

- Riziková mládež – současná literatura velmi často užívá tento termín, je to mládež, u 

níž je riziko kriminálního ohrožení vysoké. 

 

1.1 Charakteristické projevy poruch chování 

Projevů poruch chování je velmi mnoho, proto zde budou uvedeny ty nejčastější a zároveň ty 

nejzávažnější. U dítěte s poruchou chování budeme pozorovat asociální projevy. Dítě může 

být agresivní k lidem, ke zvířatům, může krást a ničit majetek, podvádět a porušovat pravidla 

a tím narušovat základní práva druhých.  
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Agrese vůči lidem a zvířatům se projeví tím, že dítě bude zastrašovat a šikanovat ostatní, bude 

se prát a někdy bude používat i zbraně, které mohou způsobit vážná zranění. Dítě bude kruté 

ke zvířatům a bude je týrat. 

Ničení majetku může probíhat tak, že dítě bude úmyslně ničit majetek druhých, může např. 

dělat grafitti, rozbíjet okna, zakládat požáry, nebo vymýšlet jinou formu vandalismu. 

Lhaní, podvody a krádeže bývají také velice časté. Dítě lží převážně zdůrazňuje záměr lhaní 

jako úmyslné zatajování pravdy za účelem vědomého oklamání druhého jedince. Krádež bývá 

záměrná, promyšlená a plánovaná za různým účelem jako je např. krádež pro druhé nebo pro 

partu za účelem získání statusu mezi vrstevníky a získání uznání party. Krádež může být i 

jako zážitek z nedostatku podnětů, z pocitu nudy, touze po nebezpečí nebo z důvodů 

uspokojení vlastních potřeb. 

Mezi závažné narušování norem patří také útěky, záškoláctví, ponocování bez dovolení 

rodičů. Útěkem řeší dítě únik z problémového prostředí, které je pro něj nepodnětné nebo 

ohrožující. Záškoláctví je termín pro neplnění povinné školní docházky dítětem. Důvodem 

záškoláctví může být školní nezralost neúspěchy ve školní práci, obava ze špatné známky, 

strach ze šikanování nebo protest proti učiteli. Train uvádí u poruch chování dvě podskupiny: 

Podskupina dětského věku: alespoň jeden z příznaků poruchy se u dítěte vyskytne před 

desátým rokem života. 

Podskupina dospívající mládeže: žádný z příznaků se nevyskytne před desátým rokem života 

dítěte (Train 2001, s. 63). 

Toto rozdělení je uvedeno z důvodu, že projevy poruch chování se u zkoumaného dítěte 

vyskytly již před desátým rokem života a vyznačují se u něj především masivními krádežemi, 

útěky z domova, kouřením, touláním se a lhaním. Dítě bylo nezvladatelné pro člena rodiny, 

který jako jediný, byl ochoten dát mu svou péči. Tento člen rodiny již situaci nezvládal a byl 

nucen vyhledat pomoc odborníků. V další kapitole, budou proto uvedena zařízení pro výkon 

diagnostické, ústavní a ochranné péče.  

 

1.2 Klasifikace poruch chování 

Klasifikace poruch chování a emocí se liší v souvislosti s pohledem na tuto problematiku. 

V české speciální pedagogice jsou poruchy chování tříděny podle míry narušenosti sociálních 

norem. Veškeré klasifikace poruch chování a emocí je nutno podřídit pochopení normy dané 

společnosti. Dle řady faktorů je možno poruchy chování klasifikovat. V této kapitole budou 
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uvedeny poruchy chování podle stupně společenské nebezpečnosti – sociální klasifikace a 

z hlediska věku. 

 

Disociální poruchy chování jsou relativně málo závažné, odstranitelné a zvládnutelné za 

pomoci běžných pedagogických opatření. Tyto poruchy nepředstavují zásadní riziko ani pro 

jejich nositele, ani pro společnost. 

 

Asociální poruchy chování představují značné riziko a nebezpečí pro normalitu vývoje toho, 

kdo se určitému druhu chování dopouští. Sekundárně jsou pak zásadním problémem i pro 

společnost jako celek, neboť se projevují především v sociálních vztazích. Do asociálních 

poruch chování řadíme záškoláctví, útěkovou, toulavost, autoagrese, sebevraždy. 

 

Antisociální poruchy chování jsou takové, jejichž povaha je primárně nebo sekundárně 

výrazně zaměřena na princip poškodit a omezit práva druhých. Tyto poruchy jsou vnímány 

jako zásadní projev sociální patologie, delikvence mladistvých, agrese, vandalismus, krádeže, 

loupeže, organizovaný zločin, sexuální aberace, toxikomanie. 

 

Poruchy chování z hlediska věku: 

Děti ve věku 6 – 15 let ( nekriminalita, dětská delikvence, dětská kriminalita). 

Mladiství 15 – 18 let ( juvenilní delikvence, kriminalita mladistvých). 

Dospělí nad 18 let ( kriminalita dospělých), tzv. mladí dospělí 18 – 23 nebo 24 let 
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2 Mechanismus vývoje psychických odchylek 

2.1 Dědičnost 

Dědičnost je jedním z mnoha faktorů, která má vliv na chování jedince. Genetická dispozice 

může být odpovědná např. za hyperaktivitu či za sníženou sebekontrolu. Tato vloha jen 

zvyšuje pravděpodobnost, že další negativní činitelé, budou mít na chování vliv. Genetická 

vloha snižuje či zvyšuje práh pro působení vlivů prostředí. Studie dědičnosti je obvykle 

podnikána na dospělé populaci a její výsledky nejde vztáhnout na mládež bez upozornění na 

fakt, že hranice mezi delikventem a nedelikventem je během dospívání méně ostrá než 

v samotné dospělosti (Matoušek 2003, s. 22). Train poznamenává, že někdy v nás hlodá 

podezření, že jsme jako děti byli zrovna takoví, jako náš potomek nebo v jeho chování 

nalézáme náznaky špatných vlastností, které má nejspíš po otci nebo po některých jiných 

příbuzných. Učitel ve škole může přijít na to, že dítě má stejné povahové rasy jako jeho starší 

sourozenec, kterého již vzdělával. Zkušenosti z praxe jsou však takové, že je mnohem 

produktivnější zamyslet se nad aktuálním chováním dítěte a rozhodnout, zda by se nedalo 

doma nebo ve škole udělat něco, co by dítěti v boji s problémem pomohlo (Train 2001, s. 30). 

2.2 Vlivy prostředí 

Rodinné prostředí – většina dětí se umí vyrovnat s přechodnou zátěží v rodinném prostředí. 

Pokud jsou však děti vystaveny velkému množství zásadních a naléhavých problémů, 

vyskytnou se u nich pravděpodobně dlouhodobé chronické poruchy. S poruchami chování u 

dětí souvisí tyto rodinné situace: 

- rodiče se před dítětem neustále hádají nebo jsou trvale rozmrzelí, zasmušilí a skoro 

nekomunikují. Špatné soužití rodičů v dítěti ovlivňuje pocit bezpečí a dítě v této 

atmosféře získává pocit nedůvěry a nejistoty. 

- nízké postavení rodiny v komunitě negativně ovlivňuje vztah dítěte k jeho 

vrstevníkům. Některý z rodičů je vídán, jak se potuluje po ulicích a dítě je tak 

odmítáno svými vrstevníky, kteří se mu posmívají. 

- mnoho lidí žije v jednom bytě, dítě je frustrováno a žije v napětí. Byt je plný členů 

rodiny, kteří si vzájemně lezou na nervy, napětí v rodině se zvyšuje a krize narůstá. 

Dítě nemá svůj vlastní koutek, nemůže si udělat domácí úkoly, zůstává stranou mimo 

dění v rodině. V konečné fázi se dítě stává v rodině vetřelcem. 
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- ve vícečlenné rodině se dítěti nedostává tolik pozornosti, kolik jí potřebuje a nemá 

příležitost vyjádřit svoje pocity. Citlivější dítě nedostává potřebnou dávku lásky navíc, 

nikdo mu nevěnuje svůj čas, aby mohlo vyjádřit svoje myšlenky a pocity. Dítě bude ve 

svém zoufalství buď s ostatními bojovat, nebo se uzavře do sebe. 

- matka nebo otec mají velké osobní problémy a nejsou schopni se o dítě řádně starat. 

Jeden z rodičů může trpět depresemi nebo schizofrenií. Rodiče nebo jeden z nich 

mohou být postižení a nejsou schopni zajistit, aby jejich dítě, které také může trpět 

nějakou poruchou, mělo tolik potřebnou péči a dohled. 

- rodina pobírá dávky státní podpory z důvodu nezaměstnanosti rodičů. Rodiče i děti 

nejsou schopni řídit svůj vlastní život, mají špatné podvědomí o tom, co jsou a co si 

zaslouží. 

Podpora, kterou dítě dostává od ostatních, mu může pomoci překonat vytrvalé napětí. Lze 

však pochybovat o tom, zda je vůbec nějaké dítě schopné zůstat nedotčeno, pokud čelí 

velkému množství těžce stresujících situací (Train 2001, s. 38). 

 

Životní prostředí – v současnosti žije velká část obyvatelstva v panelových domech na 

velkých sídlištích, kde je mezi lidmi velká anonymita a u dítěte může vzbuzovat dojem, že i 

pokud se bude chovat nežádoucím způsobem, nic se nemůže stát, protože se to rodiče 

nemohou dozvědět. Na sídlišti nemají děti velkou možnost trávení volného času mimo 

zájmové kroužky, což vede většinou k izolaci, kdy komunikace s okolním světem bývá 

zprostředkována pouze pomocí internetu. 

 

Sociální prostředí – velký vliv na dítě má školní prostředí, kolektiv dětí a osobnost učitele. 

Pokud se dítě nezačlení mezi žáky ve třídě, může se snažit zařadit do party, která si vytváří 

vlastní pravidla a jinak poruchové chování v ní může být bráno jako žádoucí. Parta by však 

neměla mít tak negativní význam, pokud by byla rodinná výchova dobrá a rodina 

představovala přijatelné zázemí. Význam rodiny je pro rozvoj dětské osobnosti velký. Rodina 

je do velké míry určující a kterákoliv následná sociální skupina musí navazovat na základy, 

jež položila. 
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2.3 Zátěžové situace a jejich vlivy 

Působením různých zátěží může dojít k narušení psychické rovnováhy, což se projeví výkyvy 

v prožívání, uvažování a chování. Někdy je to změna pouze dočasná, jindy je trvalejšího 

charakteru. Zátěžové situace můžeme diferencovat z hlediska jejich závažnosti a možného 

vlivu na vznik a rozvoj psychických poruch. 

 

Frustrace – je neočekávaná ztráta naděje na uspokojení subjektivně důležité potřeby, 

vyvolává prožitek zklamání a stimuluje reakce zaměřené na vyrovnání příznivé bilance. 

Pozitivní očekávání při jejím vzniku hraje velmi důležitou roli, pokud člověk nic dobrého 

nečeká, nebývá zklamán. Skepse je pak běžnou obrannou reakcí. Frustrující zkušenost je 

poměrně častá a může být do určité míry i žádoucí, neboť nutí člověka hledat účinnější řešení. 

Jedinec, kterému se například něco nedaří, je svými neúspěchy stimulován k většímu úsilí 

nebo ke změně svého postoje. 

 

Konflikt – patří mezi běžné potíže, s nimiž se každý člověk v životě opakovaně setkává. 

Vágnerová uvádí, že patogenním činitelem se konflikt stává tehdy, když je skutečně závažný, 

trvá příliš dlouho, zahrnuje osobně významnou oblast a člověk jej není schopen řešit. 

Z psychopatologického hlediska jsou významné také vnitřní konflikty, které se odehrávají ve 

vědomí jedince. Vnitřním závažným konfliktem se může stát neslučitelnost přání týraného 

dítěte vyhnout se bolesti a jeho potřeby kontaktu s rodiči, kteří je bijí. Konflikty a frustrace 

patří mezi denní mrzutosti (Vágnerová 2014, s. 40). 

 

Stres – je komplexní psychofyziologickou reakci, která se na psychické úrovni projevuje 

pocitem nadměrného zatížení či ohrožení duševní a tělesné pohody. Prožívání stresu bývá 

spojeno s nepříjemným uvědoměním přílišného zahlcení událostmi, které se zdají být těžko 

zvládnutelné, a z nich vyplývající kognitivní a emoční nejistotou. Jedinec neví, jaké problémy 

mu stresující situace může přinést a leckdy má pochybnosti, zda se s nimi dokáže vyrovnat, 

protože doposud fungující strategie chování se najednou jeví jako neefektivní. Stres nemá 

vždy jen negativní význam, neboť přiměřená míra stresu může jedince aktivizovat, stimulovat 

jej k hledání účelného řešení situace a tím přispívat k jeho rozvoji. 

 

Trauma – náhlá vzniklá situace, která má pro jedince výrazně negativní význam a způsobí 

mu nějakou újmu. Trauma se projeví narušením emočního prožívání, traumatizovaný člověk 
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ztrácí pocit jistoty a bezpečí, prožívá úzkost, která je vyjádřením jeho obav do budoucnosti, i 

smutek, jejž lze chápat jako truchlení nad ztrátou něčeho důležitého. Ovlivňuje také 

uvažování postiženého jedince a narušuje jeho objektivitu. Pod tlakem negativních prožitků se 

může jedinec stát nekritickým a nesoudným. Změny se projeví i v chování, které bude 

zaměřeno na únik před další potencionální traumatizací nebo bude útočné a agresivní. 

Traumatizace může být opakovaná nebo jednorázová. Traumatizující může být, mimo újmy a 

pocitu ztráty, také změna sociálního postavení a chování okolí. Postupné uvědomění si 

traumatizující skutečnosti je doprovázeno různými psychickými reakcemi, které můžeme 

chápat jako pokus o její zpracování. 

 

Krize – je náhlé negativní vyhodnocení situace spojené s pocitem existence nezvládnutelného 

problému. Vzniká v důsledku dlouhodobé kumulace nebo situačního problému. Typickým 

znakem krize je selhání do té doby fungujících adaptačních mechanismů. V rodině je 

příkladem krize vyhrocení konfliktů s následnou zkratovou reakcí např. fyzickým útokem 

nebo útěkem dítěte z domova. Ve stavu krize se objevují negativní emoce, je narušen pocit 

jistoty a bezpečí, objevuje se silná tenze, úzkost, zoufalství a beznaděj, mění se uvažování a 

hodnocení dané situace. Jedinec má pocit ochromení, bezmocnosti, bezradnosti a 

neschopnosti ji zvládnout, jeho úvahy mohou být zkratkové a nesmyslné. Vznik krize je pro 

jedince signálem, že dosud používané adaptační mechanismy nejsou dostatečně účinné, a 

proto je třeba hledat jiné (Vágnerová 2014, s. 43). 

 

Deprivace – je stav, kdy některá z objektivně významných potřeb není uspokojována 

v dostatečné míře, přiměřeným způsobem a po dostatečně dlouhou dobu. Deprivace patří 

k nejzávažnějším zátěžovým vlivům, může nepříznivě ovlivnit jak aktuální zdravotní stav 

jedince, tak jeho psychický vývoj. Dlouhotrvající a závažná deprivace může vést 

k nerovnoměrnému rozvoji některých složek osobnosti či ke vzniku specifických psychických 

poruch. Příkladem může být deprivace citová, která vzniká v důsledku neuspokojení potřeby 

spolehlivého a jistého vztahu s matkou nebo jinou osobou. Citové strádání může ovlivnit 

celkový rozvoj dětské osobnosti, jeho vztah k ostatním lidem i k sobě samému. 
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3 Zařízení pro ústavní a ochrannou výchovu 

Ústavní výchova a ochranná výchova je v České republice upravena zákonem č. 109/2002 

Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o 

preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů. Dle tohoto 

zákona mohou být děti umístěny v těchto zařízeních: diagnostický ústav, dětský domov, 

dětský domov se školou, výchovný ústav. Tato zařízení jim poskytují přímé zaopatření jako je 

stravování, ubytování, ošacení, učební pomůcky a potřeby, úhradu nezbytně nutných nákladů 

na vzdělávání, úhradu nákladů na zdravotní služby, léčiva a zdravotnické prostředky, které 

nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění, pokud nebyly vyžádány zákonnými zástupci dítěte, 

kapesné, osobní dary a věcná pomoc při odchodu zletilých ze zařízení, úhrada nákladů na 

dopravu do sídla školy (Bendl a kol. 2016, s. 68). 

3.1 Diagnostický ústav 

Diagnostický ústav je školské pobytové zařízení určené pro děti od šesti let věku do osmnácti, 

případně devatenácti let. S výjimkou je přijato i dítě předškolního věku, nejdříve však po 

dosažení tří let. Délka pobytu se pohybuje od šesti do osmi týdnů a tuto hranici by neměla 

přesáhnout. Podnět k umístění do ústavu dává soud, rodiče nebo jiné osoby odpovědné za 

výchovu dítěte. Diagnostický ústav též poskytuje po dobu nezbytně nutnou péči dětem 

s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou, které byly zadrženy na 

útěku z jiných zařízení nebo z místa pobytu. Ústav provádí komplexní diagnostiku a má tedy 

roli diagnostickou, vzdělávací, terapeutickou, výchovnou, sociální, organizační a rovněž 

koordinační. Po ukončení pobytu přechází dítě do další ústavní péče nebo se vrací zpět do 

rodiny. Zákon uvádí, že pokud dítě přechází do ústavní péče, je nutné respektovat povinnost 

umístit dítě co nejblíže k bydlišti rodičů či jiných osob blízkých. 

3.2 Dětský domov 

Dětský domov je školské pobytové zařízení určené pro děti, o které se rodiče nemohou či 

nechtějí starat, popřípadě se o děti starat nesmějí. Bendl a kol. uvádí, že do dětského domova 

se spolu s dětmi umisťují jejich nezletilé matky. Vždy však jde o děti, které nemají závažné 

poruchy chování. Děti jsou umisťovány na základě rozhodnutí soudu os tří do osmnácti let, 

popř. dvaceti šesti let, pokud se jedinec soustavně připravuje na výkon budoucího povolání. 

Po dovršení zletilosti je umístění možné prodloužit na základě dohody mezi klientem a 

zařízením. Dětský domov pečuje o děti dle jejich individuálních potřeb a má zajistit 
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především výchovu, vzdělávací a sociální oblast. Vzdělávání probíhá ve školách, které nejsou 

součástí dětského domova. 

3.3 Dětský domov se školou 

Dětský domov se školou vznikl transformací z dětských výchovných ústavů. Je to školské 

zařízení, které zajišťuje péči o děti od šesti let věku do skončení povinné školní docházky, 

které mají nařízenou ústavní výchovu např. z důvodu závažné poruchy chování či pro svou 

trvalou duševní nebo přechodnou poruchu a vyžadují výchovně léčebnou péči, uloženou 

ochrannou výchovu. Nemůže-li se dítě po ukončení povinné školní docházky pro pokračující 

závažné poruchy chování vzdělávat na střední škole mimo zařízení nebo neuzavře-li 

pracovněprávní vztah, je přeřazeno do výchovného ústavu (Bendl a kol. 2016, s. 72). 

3.4 Výchovný ústav 

Výchovný ústav je školské pobytové zařízení zajišťující péči o děti starší patnáct let, které 

mají závažné poruchy chování s nařízenou ústavní výchovou či uloženou ochrannou výchovu. 

Ústav má výchovnou, vzdělávací a sociální funkci. Do výchovného ústavu může být umístěno 

i dítě starší dvanáct let věku, a to v případě, že má uloženou ochrannou výchovu, v jeho 

chování se projevují závažné poruchy či extrémní poruchy chování, a proto nemůže být 

umístěno v dětském domově se školou. Děti jsou umístěny do ústavu na základě rozhodnutí 

soudu. Bendl a kol. uvádí, že jestliže dítě v zařízení poruší své povinnosti, může zařízení 

použít tzv. opatření ve výchově, a to až na tři měsíce, snížením kapesného, omezením či 

zákazem trávení volného času mimo zařízení či zákaz účasti na atraktivní činnosti, zakázat 

návštěvy mimo osoby blízké. Za snahu je naopak udělena odměna, zvýšení kapesného, 

povolena mimořádná vycházka či návštěva. Denní režim je v tomto zařízení poměrně přísný. 

Děti vstávají v šest hodin, o víkendu v sedm. Kromě osobní hygieny, převlékání, úklidu, času 

na stravování a malých přestávek mezi jednotlivými činnostmi se děti účastní např. výuky 

nebo práce na pracovištích, hodnocení programů, sezení skupiny s vychovatelem, komunit 

s psychologem a etopedem. Večer sledují televizní zprávy a po nástupu odcházejí společně do 

ložnic. Večerka bývá převážně mezi 21. a 22. hodinou. Ústav spolupracuje s různými 

institucemi, se kterými se snaží podchytit lidi umístěné v ústavu, aby se samostatně začlenili 

do společnosti. 
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Případová práce zpracovaná formou pedagogické kazuistiky 

V této práci se zabývám kazuistikou dítěte s poruchou chování v dětském domově a zjišťuji 

vztah dětí z rodinné skupiny k tomuto jedinci. Jak jsem již uvedla v teoretické části, jedná se o 

devítiletého chlapce D.S., který je v současné době umístěn v dětském domově, kde pracuji 

jako denní vychovatelka. Chlapce mám umístěného na své skupině a jsem s ním neustále 

v kontaktu. Mám mnoho příležitostí sledovat chlapcovo chování na rodinné skupině a chování 

k vrstevníkům. Pozoruji jeho vývoj a projevy chování, reakce ostatních dětí vůči chlapci a 

celkovou atmosféru na skupině. 

 

4 Kazuistika vybraného jedince 

Informace jsem čerpala z chlapcovy dokumentace a metodou dotazníku a kresby budu 

zjišťovat vztah dětí z rodinné skupiny k tomuto dítěti s poruchou chování. Osobní a rodinná 

anamnéza mi pomohla zjistit všechny důležité informace, které byly potřebné k objasnění 

současných potíží daného jedince. Díky těmto anamnézám bylo především zjištěno genetické 

zatížení jedince, vliv rodinného a sociálního prostředí. 

4.1 Osobní anamnéza 

D.S. byl přijat do diagnostického ústavu na předběžné opatření proto, že po nástupu otce do 

výkonu trestu byl v péči babičky, která ho výchovně nezvládala. Chlapec měl již před 

odchodem otce do výkonu trestu výchovné problémy, které s ním řešila škola – lži, krádeže, 

kouření a jednou se objevilo záškoláctví. D.S. byl v péči školního psychologa, který doporučil 

docházení do střediska výchovné péče, odkud byla rodina pro nespolupráci vyřazena. D.S. je 

ještě dětský, nezralý chlapec, který byl výchovně nedostatečně vedený a nerozvíjený. 

Aktuální intelektový výkon odpovídá pásmu podprůměru, snížení jsou zejména vědomosti a 

schopnost orientace v běžných situacích, kdy D.S. vymyslí řešení, které odpovídá řešení 

mladšího dítěte. Chlapec je levák, jeho grafomotorika odpovídá věku, stejně jako jemná a 

hrubá motorika, pohybově je zdatný. Celková nezralost a zanedbání nepůsobí vzhledem 

k drobné postavě chlapce tak výrazně, ale je třeba si uvědomit, že je mu devět let. Chlapec má 

výraznou vadu řeči, ale i přesto je velmi komunikativní, jeho slovní zásoba je dobrá, má rád 

pozornost, fyzický kontakt, je zde patrná emoční deprivace. D.S. je roztěkaný, hra odpovídá 

spíše mladšímu věku, přebíhá od jedné činnosti k druhé, u ničeho nevydrží dlouho. Chování 

chlapce je kolísavé, někdy je snaživý, nepřidává se k problémovým dětem, ale jindy je naopak 

drzý, zkouší hranice, objevuje se agresivita, v napětí používá velmi agresivní výroky. 
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Opakovaně byly řešeny krádeže, chlapec celkově nerespektoval druhé, a v individuálním 

kontaktu sahal na věci, které nebyly jeho. Své osobní věci si nehlídá, své sladkosti bez 

rozmyslu rozdává. Krádeže se tak jeví jako důsledek deprivace, impulzivity. 

Chlapec má velkou jizvu u levého oka, menší jizvu u pravého rtu, dále jizvu na levém lokti, 

jizvičky na hrudníku a po páteři. Celkově se cítí dobře, nemá žádnou medikaci, přiznává se, 

že kouří. 

4.2 Rodinná anamnéza 

D.S. se narodil v roce 2009 ze vztahu pana P.S. a paní Z.V. Z tohoto vztahu se v roce 2007 

narodil také nezl. chlapec P.S. Otec je v současné době ve výkonu trestu, matka pracuje jako 

dělnice v automobilovém průmyslu. Rodiče uzavřeli manželství po narození obou dětí a jejich 

soužití bylo konfliktní, docházelo zde k násilí mezi rodiči, bylo signalizováno nadměrné 

užívání alkoholu u obou rodičů, péče o syny nebyla řádná. Rodina často měnila místa pobytu. 

Rodiče ukončili společné soužití v roce 2013 a obě děti byly svěřeny do péče matky a otci 

byla vyměřena vyživovací povinnost. Matčina péče o děti však nebyla dostačující, chlapci 

neměli stabilní zázemí a stále trvalo podezření na matčin alkoholismus a užívání návykových 

látek. Z tohoto důvodu byla v roce 2014 schválena dohoda rodičů o změně péče. Děti byly 

svěřeny do péče otce a nad jejich výchovou byl stanoven dohled. Otec žil společně s dětmi a 

jeho novou družkou ve společné domácnosti. Otec byl vykázán ze společné domácnosti pro 

podezření z domácího násilí. Po dobu otcova vykázání pečovala o nezletilé děti babička ze 

strany otce. V roce 2018 se rodina opět přestěhovala, otec nastoupil do výkonu trestu odnětí 

svobody a děti předal do péče své matky, která po měsíci oznámila, že péči o D.S. nezvládá. 

Po přemístění chlapce do dětského domova začala pravidelně telefonovat matka a žádá o 

návštěvu dítěte. Matka nemá podmínky k převzetí chlapce do své péče, bydlí v pronajatém 

bytě své kamarádky. Otec nastoupil výkon trestu odnětí svobody s předpokládaným návratem 

v roce 2021. Babička chlapce nezvládá a odmítá o něj pečovat. 

4.3 Školní anamnéza 

D.S. zahájil školní docházku v roce 2016. V současné době je žákem 2. třídy a plní 3. rok 

povinné školní docházky. Z důvodu selhávání opakoval 1. ročník. Chlapec je žákem třídy se 

speciálními vzdělávacími potřebami a s menším počtem žáků z důvodu vady řeči a podezření 

na ADHD. V prvním pololetí vše zvládal dobře i díky opakování ročníku, ale od druhého 

pololetí se jeho výkony začaly zhoršovat, odmítal číst a plnit domácí úkoly, když mu něco 
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nešlo, okamžitě se vztekal, nechtěl pokračovat v práci a vše vzdával. V českém jazyku mu 

činní velké potíže čtení a psaní diktátů z důvodu velmi špatné výslovnosti, opis zvládá 

s chybami, čte pomalu a s chybami. V matematice jsou jeho výkony nevyrovnané. Ve škole 

byly řešeny opakované krádeže s následným lhaním. 

4.4 Ústavní anamnéza 

D.S. nastoupil do první rodinné skupiny v dětském domově. Jeho prvotní adaptace probíhala 

velmi rychle a dobře se zařadil do kolektivu vrstevníků. V prvotní adaptaci byl zvídavý, 

monitoroval si prostředí a seznamoval se s denním režimem a dospělými kolem něj. Nebyl 

problém komunikace, spolupráce s vychovateli a samotnou hrou s dětmi. Avšak každodenním 

problémem byly časté provokace a přidávání se k nevhodným hrám a lumpárnám. Chlapec 

měl možnost věnovat se široké nabídce činností a her. Sám si oblíbil konstruktivní hry a 

veškeré typicky chlapecké hry. D.S. byl vyzdvihován za jeho milý a až dětský projev 

v rozhovoru, komunikacích a ochotě být pomocníkem dospělému. Překážkou v komunikaci 

byl jeho zanedbaný mluvní projev, malá slovní zásoba a kombinované vady řeči. Díky 

pestrému programu, rozmanitosti zájmů a malé rodinné skupině, jsme mohli dobře pozorovat 

chlapcovo chování, motivaci, schopnosti spolupráce a komunikaci s vrstevníky. V našem 

dětském domově se D.S. mohl seznámit s canisterapií, kde bylo možno vypozorovat, že 

chlapec nemá kladný vztah ke zvířatům, měl tendence je nenápadně štípat a tahat za srst. 

Z canisterapie byl prozatímně vyloučen na žádost psovoda. Dále se naplno věnoval novým 

zálibám, jako byl např. fotbal, košíková a různé pohybové hry. U těchto činností bylo možno 

pozorovat chlapce při odpoledním pobytu dětí na hřišti v areálu dětského domova, kde mají 

děti k dispozici skluzavky, prolézačky a houpačky. Při pohybových aktivitách na hřišti byl 

zpočátku chlapec klidný, rozkoukával se, stavěl si silnice na pískovišti, jezdil mezi nimi 

s malým autíčkem. Po krátké době ho však tato činnost přestala bavit, chodil po okolí hřiště, 

našel si klacek, kterým kolem sebe sekal, aniž by se rozhlédla, zda někdo nestojí opodál a 

nemůže jej zranit. Po napomenutí vychovatelkou na chvíli přestal, avšak jen do příchodu dětí, 

které byly ochotny jeho nevhodné chování napodobovat a běhat za ním s klacky nad hlavou. 

Při této nevhodné hře bylo možno sledovat chlapcovu nastupující agresi, protože nesnesl 

pocit, že ho může někdo z dětí dohonit nebo předhonit. Proto se začal klackem ohánět a snažil 

se dotyčné dítě zasáhnout. Prvenství ve hře, je pro chlapce velmi důležité, a pokud tomu tak 

není, je schopen si vybít agresi na někom jiném nebo poškozovat sám sebe např. narážením 
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hlavou do prolézačky nebo kopáním do různých předmětů. D.S. musel být pod neustálým 

dohledem vychovatelky, neboť hrozilo zranění jeho nebo jiného dítěte. 

Chlapce bylo možno pozorovat i při chování v jídelně, kde se společně stravují všechny 

rodinné skupiny. Pozorování bylo prováděno při společné večeři dětí o víkendu. Chlapec se 

snažil vběhnout do jídelny jako první, bez ohledu na to, jestli do někoho strčí nebo jej porazí. 

Chtěl být u výdejního okénka jako první, do dětí ve frontě strkal, na jednoho kamaráda 

dokonce plivl. Úchop příboru měl správný a dobře znal zásady slušného chování při stolování. 

D.S. velmi rád jí, ale na zásady slušného chování při stolování rychle zapomněl a choval se u 

stolu jako dítě předškolního věku. Při jídle chlapec neposeděl v klidu, houpal nohama nebo je 

zakládal do tureckého sedu. Při druhém jídle začal chlapec přelévat pití z hrnečku lžící do 

jídla své vrstevnice a předváděl hlasité mlaskání. Za toto nevhodné chování byl chlapec 

vykázán z jídelny. Za dveřmi jídelny následoval záchvat vzteku, doprovázený silným křikem 

a snahou utéci z prostor dětského domova. Tyto situace se v jídelně velmi často opakovaly a 

byl nutný neustálý dohled nad dítětem. Ostatní děti si opakovaně stěžovaly na neklid v jídelně 

a na chlapcovo nevhodné chování. 

Život na rodinné skupině je s chlapcem velmi těžký a většinu dětí jeho společnost obtěžuje. 

D.S. má s dětmi problematické vztahy, rád ostatní provokuje a neváhá se přidat k lumpačení 

s jinými chlapci. Na rodinné skupině jsme se již setkali s několika závažnými prohřešky, které 

chlapec způsobil. Po příchodu chlapce to byly hlavně nevhodné hygienické návyky, kdy D.S. 

opakovaně močil do sprchového koutu nebo vykonal velkou potřebu do prádelního koše. Na 

toaletě kouřil cigarety, které ukradl v obchodě a schoval si je pod polštář. Dále pak odcizil 

staršímu chlapci z rodinné skupiny telefon a peněženku s dvacetikorunou. Toto tvrzení 

dokládám v příloze číslo 1., kde se chlapec přiznává ke svému nevhodnému chování, dětem se 

omlouvá a slibuje, že už to víckrát neudělá. 

Po sledu těchto událostí následoval chlapcův útěk z našeho zařízení. Útěk chlapec provedl 

ihned po večeři, kdy vychovatelce tvrdil, že musí jít na toaletu. Netušili jsme, že chlapec měl 

k útěku již připravený malý kufřík, který se používá na výtvarné pomůcky a v něm měl 

připraveno oblečení, včetně hřebenu a kartáčku na zuby. Chlapec byl za pomoci ostatních 

vychovatelů a starších dětí hledán po okolí dětského domova, ale bezúspěšně. Bylo nutno 

nahlásit útěk policii, která za pomoci psovoda, po čtyřech hodinách, chlapce našla u areálu 

základní školy v našem městě. Chlapec byl vystrašený, za své chování se opět omlouval, ale 

bylo pro mne velmi překvapující, že D.S. tvrdil, že k nám nepatří, že patří do „pasťáku“, kam 

musí odejít. Chlapec byl po vykonání hygieny uložen do postele ke spánku, kde okamžitě 
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usnul. Po útěku, následující den, byl proveden pohovor s chlapcem, který se rozpovídal o 

svých rodičích a nepříjemných zážitcích z rodinného prostředí. Dále pak následovala kresba 

matky a její popis. 

4.5 Kresba, dotazník 

V praktické části interpretuji několik kreseb dětí z rodinné skupiny v dětském domově. 

Zjišťuji, jaké vztahy jsou mezi dětmi a dítětem s poruchou chování a jaký vliv má toto 

chování na soužití na jedné rodinné skupině dětského domova. První kresbou, uvedenou v 

příloze číslo 2., je vyobrazení chlapcovy matky. Na druhé kresbě, v příloze číslo 3., je 

vyobrazena chlapcova začarovaná rodina. V příloze číslo 4., je vyobrazen život rodinné 

skupiny v dětském domově. Cílem je, pokusit se ze způsobu, jakým děti vyobrazí členy 

rodinné skupiny zjistit, jak vnímají poruchy chování chlapce D.S. 

Vycházela jsem z poznatků, které jsem načerpala v teoretické části. Kromě rozboru 

kresebního materiálu, byla také použita metoda dotazníku, ve kterém bylo dětem položeno 

několik otázek. Výběr vzorku dětí, se kterými jsem pracovala, byl pouze z rodinné skupiny, 

ve které chlapec žije. Kontakt s dětmi byl navázán bez problémů, neboť na této skupině 

pracuji jako denní vychovatelka a jsem s dětmi v úzkém kontaktu. Materiál, se kterým jsem 

pracovala, vznikl v průběhu dvou měsíců. Jedná se tedy o níže uvedené kresby a dotazník. 

4.5.1 Kresba matky 

Zkoumaný jedinec byl požádán o spolupráci. Vzhledem k tomu, že jsem s chlapcem v úzkém 

kontaktu, má ke mně určitou důvěru a byl ochotný se mnou otevřeně hovořit o vztazích ve své 

rodině. Protože již chlapce znám a setkávám se s ním skoro každodenně a pozoruji ho 

v nejrůznějších situacích, bylo pro mne nejjednodušší zvolit metodu kreseb a z prvků těchto 

kreseb vyvodit nějaké závěry. Touto skutečností jsem však na druhou stranu byla mírně 

ovlivněna a obávala jsem se toho, aby moje analýza byla objektivní, neboť k chlapci cítím 

určité sympatie, jako k ostatním dětem na rodinné skupině, kde pracuji. 

Chlapci jsem umožnila posadit se do klidnější části rodinné skupiny a požádala jsem jej o 

vyobrazení rodičů. D.S. odmítl namalovat otce, proto se na obrázku, v příloze číslo 2., nachází 

pouze matka. 

D.S. popisuje obrázek matky tak, že je maminka hezká, hodná, nosí pěkné šaty, ráda si češe 

vlasy a chodí večer ven. Vykřičník v rohu nakreslil chlapec proto, že si musí dát maminka 

pozor na to, aby nevypila moc piva a neupadla jako minule. Chlapec byl dotázán, proč má 
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maminka na obličeji namalované jizvy. D.S k tomu říká, že otec matku často bil, řízl jí nožem 

do tváře a píchl jí do oka. Maminka hodně křičela a dávala ruce nahoru, aby toho otec nechal. 

Roztrhal jí také šaty, proto musel jít do vězení. 

Vyhodnocení kresby – z kresby je zřejmé, že vztahy v rodině, jsou od počátku chlapcova 

života velmi disharmonické. V rodině se zneužívaly návykové látky, bylo šetřeno domácí 

násilí a ublížení na zdraví. D.S. žil nějaký čas s oběma rodiči, potom jen s matkou, posléze 

s otcem a jeho družkou. Otec byl z domácnosti družky vykázán za domácí násilí. Chlapec 

pobýval u babičky, ale ta jeho výchovu nezvládala. D.S. byl po diagnostice v dětském 

diagnostickém ústavu umístěn do dětského domova. Babička po celou dobu chlapce 

nekontaktovala, od otce dostal jeden pohled z vězení, pravidelný kontakt má chlapec pouze 

s matkou. 

4.5.2 Kresba začarované rodiny 

S kresbou začarované rodiny se D.S. vypořádal velmi rychle. Během práce byla pozorována 

nesoustředěnost a ustupující nadšení. Chlapec nakreslil svoji rodinu jako rodinku krokodýlů, 

kde nejsilnější postavou je otec, vedle něho stojí drobnější matka, vedle matky měl být 

vyobrazen chlapcův starší bratr, ale toho D.S. nedokreslil, přeškrtl jej, hlavu se snažil 

vygumovat. Na úplném konci této krokodýlí rodiny stojí chlapec samotný, který hledí na své 

krokodýlí rodiče, ti se však dívají na jinou stranu, oční kontakt spolu nemají. 

Vyhodnocení kresby – dle mého úsudku, ačkoliv nejsem odborník, si myslím, že chlapec se 

cítí být z rodiny vyloučen, po rodičích se mu stýská, hlavně po matce. Myslím si také, že 

postavu bratra nedodělal právě proto, že byli chlapci od sebe odděleni a starší bratr zůstal 

v péči babičky, která D.S. nekontaktuje. 

4.5.3 Kresba života rodinné skupiny 

Zkoumaného jedince jsem společně s ostatními dětmi z rodinné skupiny požádala o 

spolupráci. Děti jsem shromáždila v obývacím pokoji, kde se nacházejí pracovní stoly. Dětem 

byly rozdány bílé papíry formátu A4, na stůl byly položeny barevné pastelky a obyčejné 

tužky. Děti byly vyzvány, aby na papír nakreslily naší rodinnou skupinu. Na dotazy 

k upřesnění zadání práce jsem reagovala doplněním informací, ať děti nakreslí všechny členy 

naší skupiny, jak je vidí, koho mají rádi, kdo je jejich kamarád. Vlídnou formou jsem však 

upozornila i na to, že na obrázku může být i ten, kterého někdo v oblibě nemá. Děti se 

zajímaly i o to, zda mají nakreslit i sebe. V tomto případě jsem odpověděla, že záleží pouze na 

nich, zda na obrázku vyobrazí sebe samého. Během práce jsem pozorovala, v jakém pořadí a 
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koho na svých kresbách děti zobrazují. V malém kolektivu dětí bylo možné vše sledovat a 

dělat si poznámky. Z odevzdaných obrázků byly vybrány celkově tři, které zařazuji do mé 

závěrečné práce. 

 

Vyhodnocení kresby 

Desetiletá Lucie vyobrazila nejdříve všechny děti z rodinné skupiny, jak po nedělním obědě 

odpočívají společně na pohovce a sledují televizní pohádku. Celý obrázek postupně vybarvila, 

dala si záležet na vyobrazení dřevěných parket a modrých dek, kterými jsou všechny děti 

přikryté. Chlapce D.S. namalovala jako posledního. Chlapec je vyobrazen za sedací 

soupravou, odkud mu vyčnívá pouze hlava, děti nenechá v klidovém režimu, strká do sedačky 

a vyplazuje na děti jazyk. 

Jedenáctiletý Erik vyobrazil rodinnou skupinu převážně za pomoci obyčejné tužky, vybarven 

je pouze nábytek. Všechny děti jsou nakresleny ve strnulém postoji, postavy jsou převážně 

hranaté s ostrými rameny. U chlapce D.S. je vyobrazena pouze hlava a krk, výraz je 

zamračený, oči jsou vyobrazeny jako prázdné. Z tohoto obrázku lze usoudit, že na rodinné 

skupině vládne převážně nepohoda. D.S. je vyčleněn ze zástupu dětí. Mimo zástup je mírně 

posunut i chlapec David, který se občas nechává strhnout a zúčastňuje se agresivních her 

s chlapcem D.S. 

Devítiletý Jirka vyobrazil rodinnou skupinu barevně, všichni se zde usmívají, mimo chlapce 

D.S., který dle autora obrázku, právě krade ze skříně kamarádovi peníze. Teta vychovatelka 

má u hlavy napsáno „tititi“, na známku, že se zlobí. 

Na všech kresbách bylo zřejmé, že chlapec s poruchou chování, není na rodinné skupině 

oblíbený a narušuje jinak hladký chod této skupiny. Pro potvrzení mé domněnky zařazuji do 

výzkumu dotazník, který by měl moji teorii potvrdit nebo v opačném případě vyvrátit. 

4.5.4 Dotazník 

Dotazník byl vypracován ve velmi jednoduché formě. U některých otázek je možno odpověď 

pouze zakroužkovat. V ostatních otázkách je dána možnost vlastní odpovědi. Děti byly 

seznámeny s tím, že jsem studentkou Technické univerzity v Liberci, obor speciální 

pedagogika a vyplnění dotazníku mi poslouží ke zpracování závěrečné práce. Dotazník je 

anonymní. Dětem bylo poděkováno za spolupráci a vyplnění dotazníku, který přikládám jako 

přílohu číslo 5. 
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Vyhodnocení dotazníku 

Vyplnění dotazníku se zúčastnilo celkem šest dětí z rodinné skupiny z celkového počtu osmi 

dětí. Tři děti byly ve věku 6-10 let, pět dětí bylo ve věku 10-15 let. Dvě děti, které jsou 

předškolního věku, se vyplnění dotazníku nezúčastnily. 

Z odpovědí v dotazníku vyplývá, že každé dítě má v dětském domově nebo přímo na své 

rodinné skupině kamaráda, se kterým si rozumí a má ho rád. D.S. v dotazníku uvedl, že 

kamaráda také má, společně si hrají, má ho rád. Chlapcovým kamarádem má být již zmíněný 

chlapec David, se kterým se podílí na agresivních hrách. Všechny děti uvedly, že nemají rády 

chlapce D.S., nerozumí si s ním, stále jim ubližuje, strká do nich, podkopává jim nohy, honí je 

venku s klackem v ruce, je sprostý, na skupině zlobí a otravuje je, prohledává jejich skříně a 

zásuvky, krade jim osobní věci a také byl na útěku. Děti projevily společně zájem o to, aby 

byl D.S. přeřazen na jinou rodinnou skupinu. 
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Závěr 

Cílem závěrečné práce bylo, zjistit vztah dětí z rodinné skupiny, k dítěti s poruchou chování. 

Jednalo se o chlapce D.S., u kterého se vyskytuje porucha chování. V průběhu šetření bylo 

dítě umístěno do dětského domova, kde s ním na rodinné skupině žije dalších sedm dětí. Práce 

byla rozdělena na část teoretickou a na část praktickou. V teoretické části byly objasněny 

základní pojmy související s problematikou poruch chování. V praktické části byl zhodnocen 

stav zkoumaného jedince za pomoci osobní, školní, rodinné a ústavní anamnézy. 

Hlavní metodou sběru dat byla analýza spisové dokumentace, která byla dále doplněna 

kresbou a dotazníkem vlastní konstrukce. Dotazník byl určen dětem z rodinné skupiny 

v dětském domově a byl vypracován ve velmi jednoduché formě. U některých otázek bylo 

možno odpověď pouze zakroužkovat, v ostatních otázkách byla dána možnost vlastní 

odpovědi. Děti byly seznámeny s tím, za jakým účelem dotazník vyplňují, a s tím, že je 

vyplnění dotazníku anonymní. 

Kresby se zúčastnily děti z rodinné skupiny a zkoumaný jedinec, který s nimi na skupině žije. 

Poznatky, které byly získány, nasvědčují tomu, že dítě s poruchou chování, je ostatními dětmi 

vnímáno negativně. Na všech kresbách bylo zřejmé, že zkoumaný jedinec s poruchou 

chování, není na rodinné skupině oblíbený a narušuje jinak klidný chod dětské skupiny. Tento 

výsledek se potvrdil i ve vyhodnocení dotazníku, kde bylo potvrzeno, že chlapec není 

v kolektivu oblíbený, děti si s ním nerozumí, je jim ze strany zkoumaného jedince ubližováno, 

jsou jim odcizovány jejich osobní věci. Obě průzkumové metody potvrzují, že dítě s poruchou 

chování není v kolektivu oblíbené a přáním dětí bylo, aby byl chlapec přeřazen na jinou 

rodinnou skupinu. 
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Závěrečná navrhovaná doporučení 

Z výchovného hlediska je především nutné, aby měli všichni vychovatelé k chlapci stejný 

výchovný přístup. D.S. nesmí mít pocit, že mu některé nevhodné chování bude některými 

vychovateli odpuštěno nebo že bude přehlíženo. 

V případě, že by měl chlapec záchvat vzteku a agresivního chování, je nutné zamezit zranění 

jeho nebo jiného dítěte. V mé praxi se mi osvědčilo dítěte si nevšímat, avšak nenápadně jej 

monitorovat, dát mu najevo nevhodnost jeho chování, nepomazlit jej. D.S. často chodí po 

svém provinění k vychovatelce, má snahu ji objímat a mazlit se s ní. Pokud neuspěje u své 

vychovatelky, hledá oporu u jiného vychovatele a v té chvíli je nutné, aby se i tento 

vychovatel zachoval odmítavě. Pokyny k nevhodnému chování dítěte musí být naprosto 

srozumitelné, aby dítě vědělo, co po něm vychovatel chce. Nepoužívat jednoslovné pokyny, 

ale raději vyjádřit to, co nám na určitém nevhodném chování dítěte vadí, která jeho činnost je 

nevhodná a neslučuje se s vnitřním řádem dětského domova. V opačném případě je velmi 

důležité dítě pochválit, pokud se mu něco povede, projevit mu náklonost při vhodném chování 

a ve vhodném chování jej podporovat. Dítě podporovat ve smysluplném vyplnění volného 

času, zabavit jej, vymýšlet mu střídající se činnosti, které má v oblibě. Důležité je, najít 

takovou činnost, ve které se dítěti daří vynikat a zažije v této činnosti pocit úspěchu. Velmi 

důležitý je neustálý dozor nad chlapcem, společný nácvik vhodného chování, trpělivý a 

důsledný přístup ze strany vychovatele. 

Ze sociálního hlediska by bylo dobré, aby se o chlapce zajímala jeho rodina, především otec a 

babička, kteří o dítě dosavadně nejevili zájem. Zároveň je také důležité rozvíjet vhodné 

vztahy mezi chlapcem a jeho bratrem. Umožnit sourozencům, ve spolupráci s babičkou, 

návštěvy v našem dětském domově a dále umožnit společné trávení volného času. V dítěti je 

také velmi důležité podporovat empatii k ostatním lidem i zvířatům, aby jim neubližovalo. 

Z průzkumu v mé závěrečné práci je zřejmé, že výchova a pobyt dítěte s poruchou chování 

v dětském domově jsou velmi obtížné. Dítě s poruchou chování často narušuje poklidný chod 

rodinné skupiny. 
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Příloha 4 
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Příloha 5 

Dotazník 

1. Jsem: 

a) Dívka 

b) Chlapec  

   

2. Je mi: 

a) 6-10 let 

b) 10-15 let 

c) 15 let a více 

 

3. Máš v našem dětském domově kamarády? 

a) Ano 

b) Ne  

 

4. Máš kamaráda/kamarádku na rodinné skupině? 

a) Ano 

b) Ne 

 

5. Je na rodinné skupině někdo, koho nemáš rád/ráda a s kým si nerozumíš? 

……………………………………………………………………………………… 

 

6. Které vlastnosti ti vadí na kamarádovi, kterého nemáš rád? 

……………………………………………………………………………………… 

 

7. Ublížil ti něčím? Čím? 

……………………………………………………………………………………… 

 

8. Myslíš si, že je tvůj kamarád/kamarádka nešťastný/nešťastná? 

……………………………………………………………………………………… 

 

9. Teď sem můžeš napsat, jaké vlastnosti by měl mít tvůj kamarád/kamarádka. 

……………………………………………………………………………………… 


