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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá péčí o děti s nařízenou ústavní výchovou 

v Dětském domově se školou Měcholupy. Bakalářská práce má 

teoretickou a praktickou část. V teoretické části je z odborných 

zdrojů zpracována ústavní výchova v ČR, současné přístupy MŠMT 

k řešení ústavní výchovy, jaký vliv má funkce rodiny a jak je 

utvářená, ovlivňována osobnost dítěte. Praktická část seznamuje 

s Dětským domovem se školou Měcholupy jako se zařízením, které 

pečuje o problémové děti s nařízenou ústavní výchovou a ve kterém 

proběhlo empirické šetření. Při šetření jsou použity metody 

dotazování dotazníkem. Cílem je zjištění, jak si děti cení samy sebe 

a jaké mají názory na svou budoucnost mimo ústavní zařízení. 

 

Klíčová slova 

Dětský domov se školou, diagnostika, pedagogický pracovník, 

prevence, poruchy chování, škola, ústavní výchova, výchova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

The bachelor thesis deals with the care of  problem children with 

ordered institutional care in Children's Home with School 

in Měcholupy. The bachelor thesis includes a theoretical 

and a practical part. In the theoretical part tries to explain basic 

concepts, the way the children’s personality is shaped and 

influenced. The following chapters deal with institutional care 

in the Czech Republic and the current approaches of the Ministry of 

Education, Youth and Sports to the issues connected with 

institutional care. The practical part introduces the Children´s 

Home with the School of Měcholupy in which the empirical survey took 

place. The survey uses the questionnaire and interview methods. The 

order of the empric survey is to find how the children appreciate 

themselves and what their opinions about their future outside the 

institutional facilities. 

 

Key words 

Children's Home with School, diagnosis, education, educator, family 

prevention, behavioral, disorders, school, institutional care. 
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Úvod 

Za téma bakalářské práce byla zvolena Péče o problémové děti s na-

řízenou ústavní výchovou v Dětském domově se školou Měcholupy. Pro-

blematika práv dítěte a ústavní péče silně medializovaná, podléhá i 

politickým tlakům. Česká republika ve světových tabulkách, patří 

mezi země s vysokým počtem dětí, které jsou umisťované do ústavní 

péče. Nikdo nemá zájem na tom, aby se tento počet zvyšoval. Často 

se setkáváme s názory, které volají, po zrušení zařízeních, ve kte-

rých je vykonávaná ústavní výchova. Lze předpokládat, že v součas-

ných podmínkách, v jakých se naše země nachází, je existence těchto 

zařízení zatím jednou z dobrých variant. 

 

Důvody, pro které většina dětí v dětských domovech zůstává, je eko-

nomická nebo sociální neschopnost rodičů, dále nedostatečná péče 

rodiny, ale může jít i o objektivní důvody např. úmrtí, vážná choroba 

nebo jsou rodiče ve výkonu trestu. Patří sem také skupina rodičů, 

kteří se o své děti nechtějí starat, nemají k dítěti citovou vazbu 

a nenaplňují jeho základní potřeby. Setkáváme se i s takovými ro-

diči, kteří mají materiální podmínky, umožňující se o děti postarat, 

ale z nějakých důvodů to nedokážou a výchovu nezvládají. Vyskytují 

se rodiny, které děti zanedbávají, ohrožují nebo dokonce týrají. 

Tyto děti pak přicházejí do dětských domovů s více či méně rozvinu-

tými poruchami chování. 

 

Rozhodnutí o umístění dítěte do ústavní péče je však vždy věcí 

soudu, nikoliv však zařízeních samotných. V tomto směru se mnohokrát 

setkáváme i s tendencí ústavní výchovu očerňovat. Lze se domnívat, 

že k tomu přispívají i případy, kdy je ústavní výchova v médiích i 

jinde z nejrůznějších důvodů zobrazována úmyslně v negativním 

světle.  

 

V posledních letech se prostředí ústavní výchovy v České republice 

změnilo. Zařízení vypadají zcela jinak, než tomu bylo v letech mi-

nulých. Nejen, že se změnilo k lepšímu materiálnímu zabezpečení, 

ale došlo především k transformaci internátních dětských domovů, na 

domovy tzv. rodinného typu. Domovy jsou tvořeny skupinami 6-8 dětí. 

Mají své stálé vychovatele, podle možností i oddělené bydlení a k 

tomu odpovídající vybavení. 

 

Téma bakalářské práce bylo zvoleno proto, že v zařízení Dětského 

domova se školou Měcholupy již druhým rokem pracuji jako 
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dobrovolník. Tato práce podá ucelený pohled na toto zařízení peču-

jící o děti s nařízenou ústavní výchovou. Často se setkáváme s tím, 

že práce pedagogických pracovníků v zařízeních tohoto typu nebývá 

veřejností doceňována, ba dokonce bývá vnímána i značně zkresleně. 

Pracuje se zde s dětmi, které jsou rizikovou skupinou obzvláště 

ohroženou sociálně patologickými jevy. U většiny z nich se již mnohé 

sociálně patologické jevy projevily a kvůli nimž do zařízení tohoto 

typu byly umístěny. Téměř všechny děti jsou obvykle záškoláci, z 

dysfunkční a spíše sociálně slabší rodiny.  

 

Děti přicházející do zařízení mají zkušenosti s pitím alkoholu, 

kouřením marihuany a často mají za sebou i experimenty s dalšími 

návykovými látkami, prostitucí a jinými přestupky. Jejich chuť 

a schopnost učit se, je většinou prakticky nulová. Není výjimkou, 

že dítě je několik týdnů, měsíců či let na útěku. Stává se pravi-

delně, že dítě do tohoto zařízení přijde pouze na část školního 

roku, třeba na týden nebo na měsíc. Nejen vzdělávání, ale i výchova 

je pak velice složitá. Většina dětí má také specifické poruchy učení 

a chování, někteří z nich mají i mentální postižení. Všichni peda-

gogičtí pracovníci přistupují individuálně ke každému dítěti, snaží 

se přizpůsobit jejich schopnostem a možnostem. 

 

Bakalářská práce je rozdělena na dvě části – část teoretická a část 

praktická. V teoretické části je věnována pozornost významu funkce 

rodiny, protože právě ona ve velké míře určuje osud dětí umístěných 

do ústavních zařízení. Jsou zde řešeny poruchy chování, a dále po-

ruchy pozornosti jako jeden z rizikových faktorů u dětí umístěných 

v dětských domovech se školou. Tato část práce se zamýšlí nad dětmi 

s těmito poruchami ve školním prostředí, zvládání jejich problémů 

výchovnou prací jak ve škole, tak i v podmínkách dětského domova a 

možnostmi vhodné intervence. Závěr teoretické části je věnována 

Dětskému domovu se školou Měcholupy. 

 

V praktické části je provedeno kvantitativní šetření u dětí, které 

jsou v dětském domově se školou v Měcholupech umístěné. Cílem toho 

šetření je porovnat jejich pohled na budoucí život s reálnými mož-

nostmi, a to především v zaměření na jejich dosažitelné vzdělání a 

následné možné zaměstnání. A dále, jak si děti cení samy sebe a jaké 

mají názory na svou budoucnost. 
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1 RODINA 

Rodina je jedna z nestarších institucí a dnes ji můžeme chápat 

i jako systém v sociální skupině lidí v které jsou pro vývoj dítěte 

nejdůležitějšími členy rodiče. 

 

Systém rodinného soužití spočívá v sdílení přítomnosti, společných 

aktivit ale i plánování budoucnosti. Tento komplex interakcí jejich 

způsob a zvyklosti formulují pak charakter rodiny. Rodičovská péče 

je pro život dítěte hlavním existenčním prvkem. (Vágnerová, 2005) 

 

Vztahy, chování a hodnoty jednotlivých členů rodiny mají nesmírný 

vliv na duševní, charakterový a sociální vývoj dítěte. Dítě si pře-

bírá funkční model rodiny, modelové situace fungování rodiny se pak 

často objevují i v jeho budoucím životě. (Matoušek, Matoušková, 

2011) 

 

Zdravá a funkční rodina je ideálním prostředím pro harmonický vývoj 

dítěte. Přestože některé ze zásadních funkcí, jako je ta výchovná 

materiální i reprodukční jsou dnes běžně nahrazeny společností, je 

oproti nim funkce emocionální stále jedinečná, nenahraditelná a za-

jišťuje rodině prioritu jako základnímu prostředí pro výchovu a 

vývoj dítěte. 

 

V posledních letech jsou příznačné pro rodinu nové trendy, oproti 

minulosti jsou značně posunuté. Dochází k odkládání sňatků na co 

nejpozdější dobu, mnoho manželství se rozpadá, počet rozvodů stále 

stoupá. Vzhledem k dětem narůstá trend jednoho dítěte s odůvodněním, 

aby mu mohl být zachován životní standard.  

Ve velké míře se vyskytuje jev nemít děti vůbec. Prosazují se indi-

viduální zájmy nad rodinnými. V pohledu na budoucnost rodiny se 

prosazují dva pohledy – pesimističtější a optimističtější.  

 

Pesimističtější pohled předpokládá slábnoucí rodinná pouta, manželé 

budou udržovat své osobní zájmové sféry, které nebudou sdílet s ni-

kým z rodiny. Mnohem více se budou orientovat na svůj majetkový 

blahobyt, který bude jednoznačně převažovat nad budováním společného 

vztahu.  

 

Optimističtější pohled je pak založen na potřebě každého člověka po 

osobě druhé. Vychází z předpokladu, že každý člověk má vlastní by-

tostní potřebu pro vytvoření blízkého okruhu lidí. Základní lidskou 
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potřebou je sebe transcendence, která se realizuje v přání mít děti 

a pečovat o ně, tzn. překročit v nich sám sebe. 

 

 

1.1 Funkce rodiny a jejich poruchy 

Funkcemi rodiny vyjadřujeme jistá očekávání vůči tomu, do jaké míry 

je schopna ovlivňovat jednotlivé členy rodiny, jejich rozvoj i způ-

sob života. Samotné chápaní funkcí rodiny a jejího systému se evo-

lučně vyvíjí a pozměňuje v závislosti na sociálních, ekonomických a 

kulturních poměrech života společnosti. 

 

Existuje několik definic funkcí rodiny, ty základní jsou dle Slovník 

základních pojmů z psychologie (Gillernová, 2000) následující: 

 

1. Reprodukční – tato funkce primárně zajišťuje reprodukci a za-

chování lidské populace. Nemusí být vždy spjata s rodinou a 

dnes se již nejedná ani o funkci nenahraditelnou v současnosti 

bývá suplována asistovanou reprodukční medicínou (umělé oplod-

nění). Reprodukční disfunkce může mít několik důvodů ať už 

zdravotních či jen rozhodnutí jednice dítě nemít. V posledních 

letech je i díky vyššímu věku rodičů a negativnímu vlivu ži-

votního stylu přirozená reprodukční funkce nahrazena tou asis-

tovanou. 

 

2. Výchovná – úkolem této funkce je vštěpování základních etic-

kých, mravních a sociálních hodnot, stejně tak učení hygienic-

kých návyků. Existuje několik typů výchovy ať už od autorita-

tivní po liberální či laxní. Každý způsob výchovy má své výhody 

a nevýhody, dítě si přebírá funkční model rodiny a způsob 

výchovy formuje jeho osobnost. Výchovnou funkci v určitém věku 

dítěte zastupuje i stát jakožto zřizovatel institucí jako je 

např.  škola či mateřská škola. Poruchy výchovné funkce jsou 

často způsobené nefunkčním rodinným systémem či nerovnováhou 

v typu jednotlivých typech výchovy, např. jako příliš autori-

tativní či příliš demokratická.    

 

3. Emocionální – emocionální funkce poskytuje citové zázemí a 

citové pouto dítěte k členům rodiny. Je silným faktorem emoč-

ního vývoje dítěte naplňuje mnoho základních lidských potřeb 

jako např. pocit bezpečí a jistoty, zásadně ovlivňuje život 

dítěte ale i život dospělého jedince. Kvalita emoční výchovy 
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má nesmírný vliv na kvalitu budoucího života jednice, jeho 

schopnost navazování vztahů, projevu emocí a empatie. Poruchy 

této funkce zásadně ovlivňují emoční a psychický vývoj dítěte, 

při nedostatku pozornosti, rodinné lásky pocitu bezpečí, může 

u dítěte dojít k psychické deprivaci. Emocionální funkce je 

funkcí nenahraditelnou.  

 

4. Materiální – čily zabezpečovací funkce plní čistě materiální 

zabezpečení všech členů rodiny a současně zajištuje zázemí pro 

ostatní funkce. Míra materiálního zabezpečení určuje i ekono-

mické nerovnosti statusu rodiny ve společnosti. Materiální za-

bezpečení samotného dítěte ve smyslu existenčních potřeb jako 

např. bydlení, jídlo, oblečení je základní funkcí rodiny. Tuto 

funkci mohou narušit nepříznivé vlivy jako např. poruchy spo-

lečnosti, válečné konflikty, nezaměstnanost, ekonomický sys-

tém, ale i přírodní katastrofy, stejně tak ale i nedostatečná 

finanční gramotnost členů rodiny.  

 

Pokud rodina některou z výše uvedených funkcí neplní může docházet 

k poruchám chování či dalším patologickým jevům, popřípadě k nega-

tivnímu vývoji jedince. 

Kvalita a vzájemná rovnováha jednotlivých funkcí rodiny pak definuje 

míru funkčnosti. Všechny jednotlivé funkce vždy závisí na přístupu 

jednotlivých členech rodiny. (Fischer, Škoda, 2014) 

 

Rozeznáváme základní čtyři pásma funkčnosti rodiny: 

 

1. Funkční rodina – tato rodina zabezpečuje prospěch a dobrý 

vývoj dítěte.  

 

2. Problémová rodina – u těchto rodin se vyskytují poruchy 

některých funkcí. Rodinný systém a vývoj dítěte však není vážně 

narušen.  Tato rodina je schopna své problémy řešit sama, případně 

za jednorázové či krátkodobé podpory zvenčí. 

 

3. Dysfunkční rodina – v rodinách tohoto typu se více či méně 

objevují vážnější poruchy některých nebo dokonce všech funkcí, které 

ohrožují či poškozují jak rodinu, tak vývoj a prospěch dítěte. V 

této situaci si již rodina není schopna sama pomoci a potřebuje 

odbornou pomoc a podporu. Jedná se o takzvanou sanaci rodiny – řadu 

opatření nejrůznějšího druhu a charakteru. 
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4. Afunkční rodina – poruchy jsou takového rázu, že rodina 

neplní svůj primární úkol a dítě tímto ohrožuje. Sanace této rodiny 

je nemožná a neúčelná. Jediným řešením v tomto případě je umístit 

dítě mimo rodinu.  

 

 

1.2 Rodina jako výchovný činitel a problémy spojené s nevhodným 

působením rodiny 

 

Svojí roli plní každý člen rodiny, a to přirozeným způsobem, napl-

ňují vitální potřeby dítěte jak fyzické, citové, ale i morální a 

intelektuální to vše má obrovský význam na duševní i sociální vývoj 

dítěte. (Langmeier, Matějček, 2011) 

 

Rodina dítěti svým individuálním způsobem výchovy a vnitřním systé-

mem zprostředkovává sociokulturní zkušenosti. Členové rodiny a je-

jich vzájemné vztahy slouží jako model pro dítě, které toto chování 

zrcadlí. Osvojuje si interpretace a vzorce chování členů rodiny bez 

ohledu na to, zda odpovídají společenským normám. (Vágnerová, 2005) 

 

Rodiče by měli vytvářet podmínky k všestrannému vývoji dítěte v 

člověka dospělého po stránce tělesné i duchovní. Jsou povinni věno-

vat dítěti náležitou péči a dítě je vůči rodičům vázáno úctou a 

respektem. Pouze jeden z rodičů však na optimální výchovu nestačí. 

Nároky dítěte jsou natolik rozmanité, že je jeden člověk není scho-

pen naplnit. Role matky a otce jsou svojí rozdílností nenahradi-

telné. 

 

Historicky ale i dle sociálních i kulturních tradic společnosti je 

hlavním výchovným činitelem rodina. Ostatní výchovné instituce jako 

např. škola jsou odpovědné jen za dílčí oblasti výchovy, které svým 

působením mohou ovlivňovat.  

 

„Rozvoj dětské osobnosti ovlivňuje styl rodinné výchovy. Jako nej-

výhodnější se ukázala kombinace rodičovské lásky a disciplíny.“ 

(Vágnerová, 2005) 

 

Způsob výchovy ale i rodinné prostředí ve kterém dítě vyrůstá má 

zásadní vliv na jeho duševní vývoj. 
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V dnešní době se rodiče často věnují spíše sami sobě, své kariéře a 

v dnešní uspěchané materialistické době je hodnotový systém rodičů 

často postaven tak že dítě může mít nedostatek duševní péče, což 

může zapříčinit jeho potřebu na sebe upozorňovat a realizovat se v 

okolní společnosti, kde hrozí riziko sklonu k delikventnímu chování.  

 

  

1.3 Poruchy rodičovství či rodiny, základní příčina náhradní ro-

dinné péče 

 

Velmi často jako základní příčina pro umístění dětí do ústavní nebo 

náhradní rodinné péče bývají poruchy rodičovství či rodiny. Uvádí 

se tyto důvody:  

 

• Rodiče se nezvládají či nedovedou starat o dítě – tato situace, 

kdy rodiče neumějí zajistit svým dětem základní existenční či 

duševní potřeby je často důsledek jejich vlastní fyzické či 

emocionální nezralosti, v takovémto případě se jedná zejména 

o takzvané děti dětí, kdy si mladé páry pořídí dítě, o které 

se pak sami nedokážou postarat. V případě duševní nezralosti 

je pak často rozpor v představách v péči o dítě se samotnou 

realitou. Další z příčin může být i neschopnost se vyrovnat s 

mimořádnými životními situacemi jako může být narození hendi-

kepovaného dítěte či přijmutí nebiologického dítěte, stejně 

tak ale i manželský pár v rozvodovém řízení, který často dítě 

používá spíše jako nástroj nenávisti vůči druhému rodiči. 

(https://www.sancedetem.cz/cs/index.shtml) 

 

• Rodiče se o dítě nemohou starat – i přes snahu rodičů zajistit 

dítěti potřebné zázemí dochází k situacím kdy se rodiče o své 

dítě postarat nemohou. Důvody jsou zejména externího původu a 

sami rodiče či rodina jako taková je jen stěží mohou ovlivnit. 

Tyto příčiny spočívají v nepříhodných okolnostech jako jsou 

přírodní katastrofy, může jít i o poruchy ve společnosti jako 

např. válečné konflikty, teroristické útoky či samotná ekono-

mická či sociální situace společnosti ve které žijí /hladomor, 

bída/ Stejný vliv může mít ale i situace v rodinném samotné 

kdy problémy mohou způsobit např. úmrtím v rodině, invalidita, 

či nepříhodný zdravotní stav dítěte, který mu neumožňuje žít 

doma s rodinou. (https://www.sancedetem.cz/cs/index.shtml) 
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• Rodiče se nechtějí o dítě starat – v tomto případě ztrácejí 

rodiče zájem o péči o dítěte, často je to způsobeno poruchou 

osobnosti člověka. Takovýto rodiči postrádá přirozený rodičov-

ský pud, dítě je často zanedbávané, rodiče mu neposkytují po-

třebnou péči ať už v oblasti somatické či psychické. Péči lze 

klasifikovat jako nedostatečnou, v některých případech dokonce 

pro dítě škodlivou. Dá se označit jako zanedbávání dítěte. 

(https://www.sancedetem.cz/cs/index.shtml) 

 

• Rodiče dítě týrají a zneužívají – sklony k agresivitě u rodičů 

bývají často součástí jejich patologické osobnosti. Jejich 

vztah k dětem je nevraživý až nenávistný s vědomím dítě týrají 

ať už psychicky či fyzicky. V krajních případech dochází o 

samotnému ohrožení života dítěte. Kromě rodičů s poruchou osob-

nosti se stává, že děti týrají i rodiče, kteří jsou frustrovaní 

či nezralí, tímto hrozným způsoben si vybíjí frustrace na ne-

vinném dítěti. Důsledkem toho bývají traumata u dětí, které 

vyžadují odbornou psychoterapeutickou péči. Tyto traumata mo-

hou přetrvávat i do dospělosti. (https://www.sancede-

tem.cz/cs/index.shtml) 
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2 PORUCHY CHOVÁNÍ 

 

Poruchy chování zahrnují antisociální a agresivní chování které 

začíná být zřetelné v časném dětství nebo v dětství a přetrvává do 

adolescence často i do dospělosti (poruchy osobnosti). (Paclt, 2007) 

 

Poruchy chování lze chápat jako odchylky v oblasti socializace 

kdy se jedince svým chováním odchyluje od sociálních norem či psa-

ných i nepsaných pravidel chování odpovídajících úrovni jeho věku. 

Často pravidla a normy chápe ale nerespektuje a nedokáže se jim 

podřídit. Jde o vzorce chování, které jsou v sociokulturní normě 

nežádoucí či nepřijatelné. Jako další znak poruchy chování je ne-

schopnost navázat a udržet sociální vztahy, bezohlednost vůči okolí, 

chybějící svědomí a pocit viny. 

 

V rámci etiologie poruch chování existuje výklad psychologicky 

podmíněných poruch chování a jejich základní dělení. (Říčan, Krej-

číková, 2006)  

 

• Porucha chování je projevem hledání náhradního uspokojení 

při ztrátě či citové deprivaci. Dítě tímto chováním může 

vyjadřovat neuspokojené potřeby. Často se jedná o potřebu 

pozornosti a uznání od druhých. Porucha chování jako volání 

o pomoc vzniká u dětí v tíživé situaci a je doprovázena 

úzkostnými stavy.  

 

• je projevem emoční deprivace souvisí s traumatickou udá-

lostí či událostmi v životě dítěte  

 

• vychází z disharmonického vývoje osobnosti, tyto děti mají 

potíže se schopností navázat vřelé vztahy, jsou impulzivní, 

agresivní a chybí jim sebekontrola. 

 

• je založena na závažné psychické poruše (schizofrenie, de-

prese apod.) vyžaduje spolupráci s psychiatry a dalšími 

specialisti 

 

• je podmíněná vlivem poruch rodiny, rodiče nemají osvojené 

morální normy, popř. disociální činnosti dítěte podporují. 
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Poruchy chování se v praxi často pojí se specifickými poruchy 

učení čili skupinou hyperkinetických poruch, kdy poruchy chování 

jsou v odborné literatuře uváděny především jako sekundární sympto-

matologie specifických poruch učení, tzn. poruchy chování jako ná-

sledek poruch učení. (Zelinková, 2015)  

 

 

2.1 Rizika ve vývoji dítěte 

 

Rizika či faktory způsobující vznik, popřípadě rozvoj poruchy cho-

vání u dítěte jsou multifaktoriální. Poruchy chování se objevují u 

5-10 % dětí a dospívajících. (Vágnerová, 2014)  

Příčiny vzniku poruchy chování mohou být různé zejména se ale jedná 

o kombinaci tří dílčích oblastí psychického vývoje jedince. 

 

• Psychický vývoj – zahrnuje všechny psychické procesy které se 

spolupodílejí na lidském poznání a mentální schopnosti. Vzhle-

dem k značné genetické podmíněnosti lze tento faktor považovat 

za vrozený. Velký význam pro případný rozvoj psychické poruchy 

má motivace a s ní související uspokojení potřeb bezpečí, jis-

toty, sounáležitosti a lásky. Poruchy chování mohou vykazovat 

jedinci s inteligencí na škále od geniality až po mentální 

retardaci. Poruchy chování, které vedou k delikventnímu cho-

vání vykazují z pravidla ale jednici s nižší rozumovou schop-

ností. (Fischer, 2006)  

Činitelé psychického vývoje jsou zejména dědičnost tedy gene-

tické dispozice a prostředí sociokulturní a rodinné. (Vágne-

rová, 2005)    

 

• Somatický vývoj – zahrnuje tělesný vývoj a proměny s ním spo-

jené. První z vývojových poruch se objevují kolem pátého roku 

dítěte (v souvislosti s hyperkinetickými poruchami) a ve větší 

míře se problematické chování objevuje v období pubescence a 

adolescence. 

Poruchy chování mohou s největší pravděpodobností vznikat u 

jedinců s narušenou strukturou nebo funkcí centrálního nervo-

vého systému. U funkčních poruch se jedná o lehkou mozkovou 

dysfunkci a syndromy ADHD a ADD. (Zvolenský, 2001) 
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• Sociální vývoj – zahrnuje proměny způsobu prožívání osobnost-

ních a sociálních charakteristik, rolí, mezilidských vztahů či 

sociální pozice. Je ve značné míře ovlivněn vnějšími faktory 

především sociokulturními, velkou roli hrají sociální skupiny, 

do kterých jedinec patří jako jsou vrstevníci či instituce 

jako např. škola (Vágnerová, 2005) 

Nejdůležitějším sociálním faktorem je bezesporu rodina. Rodina 

se může stát rizikovým faktorem v případě, že se v ní vyskytují 

patologické jevy. Významná otázka je dysfunkce rodiny či ano-

mální osobnost rodiče. Značný význam pro rozvoj poruch je spo-

jen s výskytem syndromu zneužívaného a zanedbávaného dítěte 

(CAN – Child Abuse and Neglet) (Langmajer, Matějček, 2011)     

 

 

2.1.1 Poruchy pozornosti jako rizikový faktor 

 

 

Poruchy pozornosti patří do skupiny hyperkinetických poruch, které 

se dále dělí na poruchy aktivity a pozornosti (F90.0) a hyperkine-

tickou poruchu chování (F90.1)  

 
Tabulka 1 Klasifikace hyperkinetických poruch dle MKN-10. (Zdroj: 

https://old.uzis.cz/cz/mkn/F90-F98.html) 

F91.0 Porucha chování ve vztahu k rodině 

F91.1 Nesocializovaná porucha chování 

F91.2 Socializovaná porucha chování 

F91.3 Porucha opozičního vzdoru 

 

 

Porucha aktivity a pozornosti jinak též jako syndrom hyperaktivity 

ve zkratce ADHD z anglického Attention Deficit Hyperactivity Disor-

der. Pro označení syndromu poruchy pozornosti bez hyperaktivity se 

používá označení ADD (Attention Deficit Disorder).  

ADHD poruchou projevující se nejčastěji nedostatečnou vytrvalostí 

v aktivitách které vyžadují pozornost se sklonem přebíhat od jedné 

aktivity ke druhé často je doprovázeno neregulovanou a nadměrnou 

aktivitou. Hyperkinetické děti s ADHD jsou mnohdy nedisciplinované 

a impulzivní.  

  

K rozvoji projevů poruchy pozornosti dochází zpravidla okolo pěti 

let života. Čistá forma poruchy pozornosti je rizikovým faktorem 

pro ostatní psychiatrické a psychosomatické poruchy chování. Porucha 
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pozornosti a aktivity je charakterizovaná neuro-vývojovým opožděním 

a má souvislost s lehkou mozkovou disfunkcí.  

Neméně 40 % hyperkinetických dětí má současně poruchu chování. Více 

než 70 % mladistvých delikventů mají v anamnézách podezření na ADHD. 

(Pavlovský, 2012) 

 

Stejně jako léčba všech dětských psychických poruch tak i léčba ADHD 

zahrnuje vždy spolupráci dětského lékaře tak i psychologa ve spolu-

práci s rodiči a učiteli. K léčbě se kombinují přístupy a způsoby 

farmakologické, behaviorální a psychosociální. U neléčených jedinců 

může docházet častěji k vývoji poruchy chování které přetrvávají až 

do dospělosti, projevují se pak jako antisociální poruchy osobnosti. 

Je zde větší riziko vzniku závislosti na návykových látkách. (Ptá-

ček, Kuželová, 2018)  

 

2.1.2 Poruchy chování a emocí 

 

Poruchy chování a emocí začínající obvykle v dětství a v adolescenci 

jsou definovány dle klasifikace MKN-10 ve skupině F90 až F98. 

Kromě již uvedených hyperkinetických poruch, které jsou diagnosti-

kovány u 2 %-12 % dětí školního věku jsou poruchy chování (skupina 

F91) častější, vyskytují se až u 10 % - 15 % dětí školního věku a 

adolescentů, u chlapců 4-12krát častěji než u dívek. (Raboch, Pav-

lovský, 2012) 

 

Do této skupiny poruch patří dle https://old.uzis.cz/cz/mkn/F90-

F98.html poruchy:  

 

• F91.0 - Porucha chování ve vztahu k rodině – projevem je di-

sociální chování plně soustředěno na členy rodiny  

 

• F91.1 - Nesocializovaná porucha chování – projevem je disoci-

ální chování vůči svým vrstevníkům  

 

• F91.2 Socializovaná porucha chování – projevem je skupinová 

delikvence v partě vrstevníků, kdy je jednice dobře zapojen 

v kolektivu  

 

• F91.3 - Porucha opozičního vzdoru – projevem je vzdorovité 

chování které nemusí být či není doprovázeno disociálním či 

agresivním chováním. 
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Další skupinou jsou poruchy emocí s nástupem specifickým pro dět-

ství, tyto poruchy mají dle klasifikace (F93.0) několik podskupin: 

 

• Separační úzkostná porucha v dětství 

• Fobická anxiózní porucha v dětství 

• Sociální anxiózní porucha v dětství 

• Porucha sourozenecké rivality 

 

Hlavním projevem těchto poruch je úzkost, fobie, strach. Základem 

terapie je kognitivně-behaviorální psychoterapie, v krajních přípa-

dech i farmakologická. (Raboch, Pavlovský, 2012) 

 

Jako další poruchy chování a emocí jsou dle MKN-10 klasifikovány 

poruchy: 

 
Tabulka 2 Klasifikace poruchy chování a emocí dle MKN-10. (Zdroj: 

https://old.uzis.cz/cz/mkn/F90-F98.html) 

F92.0 Smíšené poruchy chování a emocí 

F93.0 Emoční poruchy s nástupem specifickým pro dětství 

F94.0 Poruchy sociálních funkcí s nástupem v dětství a dospívání 

F95.0 Tiky 

F98.0 Jiné poruchy chování a emocí s obvyklým nástupem v dětství 

a dospívání 

 

 

Včasná diagnóza a léčba poruch chování a emocí, a to nejlépe již v 

předškolním věku může mít zásadní význam pro psychosociální vývoj 

jedince.  
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3 ÚSTAVNÍ A OCHRANNÁ VÝCHOVA 

Ústavní a ochranná péče byla zaveden v 50. letech 20 stolení. 

Tato forma výchovy suplující rodinnou péči je často terčem kritiky 

četných odborníků především z důvodu nepříznivého vlivu dlouhodo-

bého pobytu jedince v ústavním zařízení. 

 

 Pobyt v ústavním zařízení je bezpochyby nepřirozeným prostředím 

pro vývoj dítěte či mladistvého zejména z důvodů absence přirozených 

rodinných vztahů a individuální péče, které mu vychovatelé nejsou 

schopni nikdy nahradit. Pro děti, které nemohou vlivem okolností 

vyrůstat ve vlastní rodině tak aby byly zajištěny jejich základní 

potřeby, jsou ale tyto zařízení náhradní rodinné péče často jedinou 

možností.  

 

Umístění dítěte do ústavní výchovy je z hlediska Úmluvy o právech 

dítěte a dalších navazujících zákonů výjimečným opatřením řešící 

situace v životě dítěte, kdy jeho výchovu nejsou schopni zabezpečit 

rodiče či zákonní zástupci, umístění do ochranné výchovy je výji-

mečným opatřením z pohledu zákona o soudnictví mládeže. 

 

Výkon ústavní péče je v kompetenci tří orgánů státní správy –

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT), Ministerstva 

práce a sociálních věcí ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR.  

Pro zkvalitnění péče o děti u ústavních zařízeních vydalo MŠMT 

metodický pokyn stanovující standardy kvality péče o děti ve škol-

ských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy a preventivně 

výchovné péče.  

 

„Standardy kvality nemají za cíl péči o děti unifikovat a učinit ji 

uniformní, „standardizovanou“ v obsahovém slova smyslu. Nastavují 

sdílený rámec kvality pro procesy v zajišťování péče o děti v zaří-

zeních, ve kterém umožňují zařízením ústavní výchovy, ochranné vý-

chovy a střediskům výchovné péče volit, vytvářet a rozvíjet svůj 

vlastní přístup v péči o děti“ (Pacnerová, 2015) 

 

Podmínky rozhodování o ústavní a ochranné výchově stanovuje ob-

čanský soudní řád a sním související předpisy.  

Výkon ústavní výchovy v zařízeních Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy upravuje zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy 

nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně vý-

chovné péči ve školských zařízeních.  
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Tento zákon primárně určuje pravomoci a povinnosti školských zaří-

zení vzhledem k nezletilému dítěti i k jeho zákonným zástupcům, 

stanovuje práva a povinnosti nezletilého, svěřeného do péče škol-

ského zařízení, a zároveň určuje práva jeho zákonných zástupců a 

stanovuje jejich povinnosti vůči školskému zařízení. (Holub, Nová, 

Ptáček, Sladká Hyklová, 2011) 

   

Ústavní výchova 

 

Ústavní výchova je upravena občanským zákoníkem, zákonem č. 89/2012 

Sb. O jejím nařízení rozhoduje soud a je nařizována dětem mladším 

osmnácti let v případě, že se jejich rodiče o ně nemohou ze závažných 

důvodů starat, popř. je jejich výchova vážně ohrožena či narušena. 

Ústavní výchova nemá trestní, ale preventivní charakter důvody na-

řízení jsou sociální či výchovné. Ústavní výchova může být jako 

dočasné opatření po odebrání dítěte z rodiny, do doby, než je dítě 

umístěno do náhradní rodiny, popř. do doby, než se bude moci vrátit 

do rodiny původní. Doba trvání je pouze tak dlouho, dokud to vyžaduje 

její účel, nejdéle však do osmnáctého roku života ve výjimečně může 

být soudem prodloužena o jeden rok.  

 

Ochranná výchova 

 

Ochrannou výchovu upravuje zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti 

mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o 

změně některých zákonů. Ochranná výchova je druhem ochranného opat-

ření, které zajišťuje pozitivní rozvoj a prevenci u dítěte, které 

se dopustilo trestného činu či vykazuje známky protiprávního jed-

nání. Současně pak plní i ochranu společnosti před tímto chováním 

jedince. 

Ochrannou výchovu ukládá soud, jestliže výchova mladistvého není 

řádně zabezpečena a jeho náprava není v rámci rodinné výchovy zaru-

čena. Toto ochranné opatření trvá tak dlouho, dokud to vyžaduje jeho 

účel, nejdéle však do dosažení zletilosti, i v tomto případě může 

dojít k prodloužení až o jeden rok. Pokud nelze ochrannou výchovu 

vykonat okamžitě, je soudem do doby jejího začátku uložen dohled 

prostřednictvím probačního úředníka. Pokud důvody, pro které byla 

ochranná výchova uložena, zaniknou ještě před jejím zahájením, soud 

od jejího vykonání upustí. 
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3.1 Zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy 

 

Systém institucí pro výkon ústavní a ochranné výchovy je upraven 

zákonem č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy 

ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských 

zařízeních.  

 

Účelem výchovného či preventivně výchovného zařízení je zajišťovat 

nezletilému náhradní výchovnou péči v prospěchu jeho zdravého vý-

voje, stejně tak vzdělání, plné přímé zaopatření a ochranu před 

negativním vlivem nefunkčního rodinného či sociálního systému. 

 

Věková hranice umístnění dítěte do těchto zařízení je zpravidla od 

3let do 18let (případně 19let). Mohou ale i stejně tak zajišťovat 

péči i nezaopatřeným osobám starším 18 let (případně 19let), které 

se připravují na budoucí povolání, a to až do 26 let.  

Do těchto zařízení mohou být děti umístěna jak rozhodnutím soudu, 

tak na žádost jejich zákonných zástupců. 

 

Zařízení zajišťují péči taktéž dětem, které nejsou občany České 

republiky, musí splňovat podmínky vymezené zvláštním zákonem, jedná 

se o tzv. „dětem cizinců bez doprovodu“, kteří byli zadrženi na 

území ČR bez doprovodu rodičů. Děti bez výchovných problémů navště-

vují základní a střední školy, pro děti s poruchami chování jsou 

zřízena ve výchovných zařízeních základní a střední školy.  

 

 

Rozdělení zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy:  

 

 

• Diagnostický ústav, 

• dětský domov, 

• dětský domov se školou, 

• výchovný ústav. 
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Diagnostický ústav 

 

do diagnostického ústavu jsou přijímány děti s navrženým předběžným 

opatřením ale i naraženou ústavní výchovou či ústavní výchovou. 

Hlavními úkoly diagnostického ústavu jsou úkoly diagnostické, tera-

peutické, výchovné a sociálně pedagogické. Výkony jsou primárně za-

měřeny na osobnost dítěte a jeho vztahy v rodině. Zařízení se z velké 

části podílí na dalším vývoji jedince a jeho nadcházející umístnění 

do odpovídajícího zařízení jako je například dětský domov, dětský 

domov se školou nebo výchovný ústav. To, do jaké péče bude dítě dále 

umístěno vychází z diagnostických výsledků komplexního psychologic-

kého a lékařského vyšetření. 

Do diagnostického ústavu jsou děti umisťovány na dobu nepřesahující 

8týdnů a pokud tím není ovlivněn jeho morální vývoj tak v ideálním 

případě v okolí bydliště osob odpovědných za jeho výchovu. 

Ústav dělí děti a mladistvé do tzv. výchovných skupin, které jsou 

hlavní organizačním útvarem zařízení. Tyto skupiny mohou tvořit 

nejméně 4 děti a nejvíce 8 dětí. 

Diagnostické ústavy se rozlišují dle věku na dětské diagnostické 

ústavy a diagnostické ústavy pro mládež. Diagnostické ústavy pro 

mládež se následně dělí podle pohlaví na ústavy pro dívky a pro 

chlapce. (Pipeková, 2010) 

 

Dětský domov 

 

Toto zařízení zajištuje péči dětem a mladistvým s nařízenou ústavní 

výchovu, které nevykazují žádné známky poruch chování, tedy duševně 

ale i tělesně zdravé děti. Úkoly zařízení ve vztahu k dětem jsou 

zejména výchovného, vzdělávacího a sociálního charakteru. Struktura 

a chod zařízení by sem měl co nejvíce přibližovat prostření běžné 

rodiny.  Školní docházka u těchto dětí je zajištěna mimo dětský 

domov. Výchovná péče v dětských domovech je uspořádaná v rodinných 

skupinách se zachováním sourozeneckých vztahů. Jejich úkolem je péče 

o tělesný a duševní rozvoj dětí, ochrana jejich zdraví, vytváření 

podmínek podporujících sebedůvěru dětí, rozvíjení citové stránky 

osobnosti a aktivity umožňující účast dítěte ve společnosti. 

Do dětského domova lze umístit i nezletilou matku spolu s jejím 

dítětem. Hlavním organizačním útvarem v dětském domově jsou rodinné 

skupiny složených z nejméně 6 a nejvíce 8 dětí různého věku a po-

hlaví. (Vavrysová, 2019) 
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Dětský domov se školou 

 

Do dětského domova se školou se umisťují děti zpravidla od 6let, 

které mají nařízenou ústavní výchovu, popř. uloženou ochranou vý-

chovu. Z důvodu jejich trvalých či dočasných poruch chování vyžadují 

výchovně léčebnou péči a nemohou být zaraženy do standardního škol-

ního sytému, z tohoto důvodu je zřízen školní systém při dětském 

domově. Toto zařízení zajištuje péči i nezletilým matkám s nařízenou 

ústavní či uloženou ochranou výchovou péčí.   

Pokud pominou důvody pro docházku do školy při dětském domově se 

školou, lze dítěti umožnit plnit povinnou školní docházku ve škole 

mimo zařízení, pokud naopak závažné poruchy chování pokračují a není 

možné zařadit mladistvého do systému středních škol mimo domov nebo 

neuzavře-li pracovněprávní vztah, je přeřazeno do výchovného ústavu. 

Základním organizačním útvarem je stejně jako v dětském domově ro-

dinná skupina skládající se z 5 až 8 dětí za stejných 

podmínek jako v dětském domově. (Vavrysová, 2019) 

 

Výchovný ústav 

Do výchovného ústavu se umisťují děti starší 15let s nařízenou ús-

tavní výchovu, popř. uloženou ochrannou výchovu které trpí závažnými 

poruchami chování. Do výchovného ústavu je možné zařadit i dítě 

mladší 15 let s uloženou ochrannou výchovou nebo dítě starší 12 let 

s nařízenou ústavní výchovou, a to v případě, že z důvodu závažné 

poruchu chování nemůže být zařazeno do dětského domova se školou. 

Při výchovném ústavu se zřizuje základní či střední škola. Existuje 

několik typů a oddělení výchovných ústavů (např. výchovně léčebný 

ústav – ústav pro svěřence s drogovou závislostí, pro svěřence s 

hyperaktivitou, výchovný ústav pro nezletilé matky s dětmi, výchovný 

ústav s ochranou výchovnou péčí atd.) jejich specifikace jsou sta-

noveny příslušnou vyhláškou. 

Výchovnou jednotkou ve výchovném ústavu je skupina o počtu 5 až 8 

dětí, přičemž děti jsou do těchto výchovných skupin řazeny s ohledem 

na jejich osobité potřeby.  
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3.2 Preventivně výchovná péče 

Preventivně výchovná péče je forma prevence propojující speci-

álně pedagogické a psychologické přístupy u kterých je cílem snížíš 

či eliminovat rozvoj poruch chování u dětí a mladistvých, které 

vykazují projevy asociálního chování, popř. je u nich riziko v so-

ciálním vývoji a u kterých ale nevznikl důvod nařízení výkonu ús-

tavní či ochranné péče. Středisko poskytuje služby také zletilým 

jedincům, kteří ukončí průpravu na nastávající povolání nejdéle však 

do 26 let, dále pak osobám odpovědným za výchovu, pedagogickým pra-

covníkům či orgánům věnující se práci s dětmi a rodinami. Středisko 

dále poskytuje služby jako jsou konzultace, poradenské, vzdělávací 

či diagnostické činnosti. 

Hlavní úkoly zařízení jsou zaměřeny na správnou komunikace v rodin-

ném systému, který je zásadní pro pozitivní vývoj dítěte. (Jedlička, 

2004) 

 

Preventivně výchovnou péči realizují zařízení výchovné péče pro děti 

a mládež, jejich činnost je upravena zákonem č. 109/2002 Sb. Tyto 

zařízení jsou převážně součástí diagnostických a výchovných ústavů, 

popř. mohou fungovat i jako samostatné zařízení. 

Preventivně výchovná péče může být poskytována na základě žádosti 

samotného nezletilého nebo osob odpovědných za výchovu dětí, popř. 

školního zařízení.  

 

Preventivně výchovná péče se realizuje formou: 

 

• ambulantní,  

 

• celodenní,  

 

• internátní, a to nejdéle po dobu 8 týdnů, nebo  

 

• terénní, zejména v rodinném nebo školním prostředí klienta. 

 

Vzhledem ke skutečnosti, že počty dětí a mladých lidí s poruchami 

emocí a chování výrazně rostou a že výrazně stoupla násilná trestná 

činnost nezletilých a mladistvých i její brutalita, jeví se jako 

nejúčinnější právě represivní systém. 
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4 DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU MĚCHOLUPY 

Dětský domov se školou (dále jen DDŠ) v Měcholupech se nachází 

v malé vesnici 10 km od Klatov v západních Čechách. Počátky měcho-

lupského zařízení sahají až do roku 1959. Toto zařízení je příspěv-

ková organizace, jejímž zřizovatelem je MŠMT ČR. V současné době 

plní úlohu specializovaného etopedického pracoviště pro žáky (dívky 

i chlapce) základní i praktické školy ve věku od 11 do 17 let. 

Kapacita domova je 40dětí  

 

Umístnění dítěte do DDŠ je možné pouze na základě soudem nařízené 

ústavní nebo uložené ochranné výchovy. DDŠ zajišťuje dětem vzdělá-

vání v základní škole. Výuka probíhá dle Školního vzdělávacího pro-

gramu Měcholupy 2. Základní škola poskytuje vzdělání v souladu s § 

44 až 56 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a příslušnými 

prováděcími právními předpisy. Obory vzdělávání jsou podle Klasifi-

kace kmenových oborů a Rámcových vzdělávacích programů. Činnost za-

řízení se také řídí zákonem č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy 

nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně vý-

chovné péči ve školských zařízeních. Domov funguje v nepřetržitém 

provozu a péče o děti je plně zaopatřena tak, jak je dáno zákonem 

č. 109/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Školní ročník je ob-

vykle od 5.třídy do 9.třídy, kapacita tříd a složení se může každý 

ro měnit a vychází z potřeb DDÚ. V DDŠ je také školní jídelna, která 

zajišťuje stravování dětí v souladu s § 119 zákona č. 561/2004 Sb.  

 

 

4.1 Přijímání, přemístění, propuštění dětí 

 

Do DDŠ umisťuje děti od 1. 1. 2014 pouze soud dle § 971 odst. 

4 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, který 

zní: „Soud v rozhodnutí, kterým nařizuje ústavní výchovu, označí 

zařízení, do kterého má být dítě umístěno. Přitom přihlédne k zájmům 

dítěte a k vyjádření orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Soud dbá 

na umístění dítěte co nejblíže bydlišti rodičů nebo jiných osob 

dítěti blízkých. To platí i tehdy, rozhoduje-li soud o přemístění 

dítěte do jiného zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy“. 
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Do jiného zařízení přemisťuje děti rovněž od 1. 1. 2014 pouze soud 

dle § 971 odst. 4 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 

znění.  

  

Při přijetí dítěte je nutná dokumentace jako např., pravomocné roz-

hodnutí soudu, rodný list, zdravotní dokumentace, poslední vysvěd-

čení apod. Předložená dokumentace je definovaná dle § 5, odst. 5 a 

odst. 11 zákona č. 109/2002 Sb. v platném znění. 

   

Rozhodnutí o propuštění do péče osobě, která je zodpovědnou za vý-

chovu dítěte uděluje ředitelka DDŠ, a to jen v případě že: 

 

• Ústavní nebo ochranná výchova byla soudem zrušena, popř. 

uplynula vymezená doba po kterou byla nařízena, a to za 

předpokladu, že v daný den zrušení ústavní výchovy je 

řádně ukončeno soudní řízení o jejím prodloužení či zru-

šení. 

• dítě dosáhne zletilosti, jestliže v zařízení dobrovolně 

nezůstane do zakončení přípravy na povolání, 

• dovrší věku 19 let, byla-li mu ústavní výchova nebo 

ochranná výchova prodloužena, jestliže v zařízení dobro-

volně nezůstane do zakončení přípravy na povolání,  

• soudní rozhodnutí o osvojení či svěření dítě do pěstoun-

ské péče nabyde právní moci  

• uplyne doba trvání předběžného opatření nebo bude soudem 

zrušeno. 

 

Podmínky tohoto propuštění jsou upraveny § 24 odst. 5 zákona č. 

109/2002 Sb. 

 

O přechodném ubytování dítěte mimo zařízení dle § 23 odst. 1 písm. 

a) a c) rozhoduje ředitelka DDŠ. V případě pobytu dítěte u osob 

zodpovědných za výchovu dle § 23 odst. 1 písm. c) zákona č. 109/2002 

Sb., v platném znění, jsou zaznamenány podmínky pobytu, v případě 

jejich neplnění pak i podmínky jeho zrušení. 
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4.2 Spolupráce s kompetentními orgány a institucemi 

 

Zákonným zástupcům je nabídnutá spolupráce v podobě poraden-

ských služeb buď přímo s vedením DDŠ, nebo skupinovým vychovatelem 

či třídním učitelem. Mají k dispozici veškeré informace o chodu DDŠ 

a jsou provedeny celým zařízením. Rodičům je umožněno navštěvovat 

děti po obdržení písemné či telefonické žádosti. Jsou jim pravidelně 

sdělovány informace o prospěchu a chování dětí prostřednictvím je-

jich skupinových vychovatelů, popř. sociální pracovnicí. Velmi často 

komunikují rodiče i s ředitelkou zařízení či vedoucím vychovatelem. 

Nezbytným komunikačním kanálem s veřejností jsou webové stránky za-

řízení – www.ddsmecholupy.cz Na tomto webu je možnost získání in-

formací o činnostech DDŠ vztahujících se k prevenci sociálně pato-

logických jevů. Prostřednictvím webu je také možné oslovit vedení 

školy, sociální pracovnici, popř. jednotlivé učitele či vychovatele. 

  

 DDŠ udržuje spolupráci s organizacemi a institucemi pomáhající 

v práci s dětmi nejen v blízkém okolí, ale i v dalších regionech. 

Jedná se zejména o Pedagogicko-psychologickou poradnu v Klatovech, 

SPC v Horšovském Týně, klinickým psychologem a dětským psychiatrem, 

stejně tak ale i s Policií ČR a se zaměstnanci OSPOD dle místa 

trvalého bydliště dětí, dále pak se Státní zástupkyní v Klatovech a 

s krajskými a okresními soudy. Za dohled nad plněním právních naří-

zení při výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy v DDŠ je zodpo-

vědná pověřená Státní zástupkyně v Klatovech.  

Pokud státní zástupce vykonává dozor je oprávněn: 

 

• Vstupovat v kteroukoliv dobu do zařízení,  

• mít přístup do zařízením vedené dokumentace, 

• hovořit s dětmi bez přítomnosti jiných osob,  

• žádat od zaměstnanců zařízení a dalších osob podílejících 

se na péči o děti potřebná vysvětlení,  

• podávat soudu návrh na zrušení nařízené ústavní výchovy 

nebo uložené ochranné výchovy, popřípadě podávat návrh 

na uložení ochranné výchovy dětem umístěným v zařízení 

na základě nařízené ústavní výchovy,  

• přezkoumávat, zda rozhodnutí a postupy ředitele zařízení 

jsou v souladu se zákony a jiným právními předpisy,  

http://www.ddsmecholupy.cz/
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• vydávat nařízení k přijetí opatření k odstranění stavu 

který není v souladu s právními předpisy,  

• nařídit, aby dítě, které je v zařízení nezákonně, bylo 

po oznámení orgánu sociálně-právní ochrany dětí bezod-

kladně propuštěno. 

 

Zařízení DDŠ má za povinnost všechny nařízení vycházející z dozoru 

státního zástupce bez odkladu zrealizovat.  

 

 

4.3 Organizace vzdělávání a zájmová činnost dětí 

 

Vzdělávací činnosti probíhají ve čtyřech třídách základní 

školy, kde se vyučuje dle Školního vzdělávacího programu Základní 

školy Měcholupy 2. Ten je zpracován podle Rámcového vzdělávacího 

programu pro základní vzdělávání. Tento Školní vzdělávací program 

zahrnuje v učebním plánu rozdělení učiva: na ZV (základní vzdělání 

bez omezení) a MDU (základní vzdělání, založené na minimální dopo-

ručené úrovni, využitelné pro děti s podpůrným opatřením od 3. 

stupně). Od školního roku 2015/2016 existuje možnost učit i dle 

Vzdělávacího programu pro základní školu speciální. Struktura tříd 

dle ročníků se pozměňuje každý školní rok a dle potřeby i v rámci 

školního roku. V základní škole jsou třídy zpravidla od pátého do 

devátého ročníku. Ředitelka školy sestavuje každý rok Roční plán 

výchovně vzdělávací práce, v kterém jsou uvedeny všechny informace 

o školním vyučování. 

 

Školní vzdělávací program rodinných skupin se sestavuje na období 

konkrétního školního roku. Výchovně vzdělávací činnost v DDŠ se řídí 

Ročními plány výchovně vzdělávací činnosti, který vypracovává ve-

doucí vychovatel se všemi vychovateli rodinných skupin. Tyto plány 

se předkládají ke schválení vedení zařízení. Z Ročního plánu vý-

chovně vzdělávací činnosti vytvářejí pedagogičtí pracovníci týdenní 

programy výchovně vzdělávací činnosti, na kterých spolupracují i 

děti z jednotlivých rodinných skupin. 

 

Děti mohou využívat řadu mimoškolních výchovných činností, které 

jsou v pravidla koncipovány jako kolektivní akce celého zařízení, 

popř. mohou být pojaty jako samostatné akce jednotlivých rodinných 

skupin. Vychází se z celkové koncepce zařízení DDŠ Měcholupy, která 
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klade důraz na sportovní a kulturní vyžití. Děti mohou navštěvovat 

kroužky v Domě dětí a mládeže v Klatovech, posilovnu nebo bazén 

v nedalekém městě. DDŠ dále spolupracuje s fotbalovým oddílem TJ 

Měcholupy a atletickým oddílem Klatovy. Vedle sportovních aktivit 

mají děti na internátě k dispozici audiovizuální prostředky jako 

např. televizi, video, DVD, televizní hry, stolní počítače s připo-

jením na internet, digitální fotoaparát a kameru. Děti se zapojují 

i do činností mimo zařízení: 

 

• Patronát nad místní autobusovou zastávkou a jejím širokém 

okolí, 

• úklid hasičské vodní nádrže v Měcholupech, 

• úklid a pomoc v obci Měcholupy a Předslav po dohodě 

se starostou Předslav. 

 

Dětem, které zůstávají v zařízení po ukončení povinné školní do-

cházky, jsou povoleny brigády. Samostatné brigády se ve sledovaném 

zařízení nepovolují dětem, které stále plní povinnou školní do-

cházku. Pravidla brigád určuje Zákoník práce a související právní 

předpisy v platném znění. 

 

4.4 Prevence sociálně patologických jevů v DDŠ 

 

Systém prevence sociálně patologických jevů v DDŠ realizují 

speciální pedagogové a od roku 2018 i etopedi, v předchozích letech 

zde působil školní metodik. Pracuje se s Minimálním preventivním 

programem, který do prevence sociálně patologických jevů zařazuje 

konzumaci drog včetně alkoholu, kouření, kriminalitu, virtuální 

drogy (netolismus) a gamblerství (patologické hráčství), záškolác-

tví, šikanování a jiné násilí, rasismus, xenofobii, intoleranci, 

antisemitismus. Tento program je přizpůsobený speciálně potřebám 

DDŠ a každý kalendářní rok se aktualizuje, zaměřuje se na konkrétní 

problémy. Dokument schvaluje ředitelka DDŠ a na jeho vystavení či 

revizi se podílí z pravidla všichni pedagogičtí pracovníci a dle 

možností i ostatní zaměstnanci zařízení. Tvorba programu vychází ze 

Školní preventivní strategie DDŠ a Programu DDŠ proti šikanování. 

Významnou oblastí tohoto programu jsou komunikační dovednosti mezi 

učitelem, skupinovým vychovatelem, asistentem pedagoga, žákem a ro-

diči. 
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4.4.1 Úsek vyučování 

   Pro jednotlivé předměty jsou tvořeny tematické plány, které od-

povídají požadavkům Školního vzdělávacího programu a korespondují 

s nimi i úkoly Minimálního preventivního programu. Klade se důraz 

zejména na témata, jejichž cílem je předcházet projevům či vývoji 

sociálně patologickým jevů. Forma výuky v této oblasti a interpre-

tace informací je převážně pojata zábavnou formou, tak aby bylo téma 

pro děti zajímavé, aby vyvolalo diskuzi především ale uvědomění si 

důsledků činů vycházejících z asociálního chování.  Pedagogičtí pra-

covníci vedou děti v rámci výuky k posílení jejich sebevědomí, zlep-

šení komunikačních dovedností, sebereflexi, ale i vzájemné tolerance 

a schopnosti přijetí zodpovědnosti za své chování. Témata prevence 

jsou zahrnuta téměř ve všech předmětech, převážně však v občanské a 

rodinné výchově. Metodika výkladu témat je individuální, může pro-

bíhat formou skupinové nebo samostatné práce, formou inscenační, 

formou přednášky či besedy a mohou se u ní používat různá média. 

Součástí úseku výuky se staly i návštěvy divadel, sledování výuko-

vých filmů s tématikou rizikového chování. 

 

Žáci s problémovým chováním jsou pod zvýšeným dohledem vzhledem 

k riziku výskytu či rozvoje sociálně patologických jevů. Pro případ 

zvláštních událostí jako např. napadení vychovatel, vzpoura, napa-

dení dítěte – rvačky mezi žáky, byl vypracován Metodický pokyn pro 

mimořádné situace, tento pokyn je součástí Vnitřního řádu DDŠ Mě-

cholupy.  

 

  

4.4.2 Úsek mimoškolní činnosti 

 

Na práci učitelů navazuje práce vychovatelů a asistentů vycho-

vatele. Vzdělávání a výchova dětí v zařízení DDŠ se vzájemně prolí-

nají, na sebe navazují. Děti, které do zařízení přijdou, jsou často 

pohodlné, znuděné a chybí jim aktivita. Úkolem všech pracovníků je 

změnit jejich pohodlný a neaktivní způsob života. Snaží se proto 

působit na zejména na sféru emociální, zvýšit jejich sebedůvěru, 

realistické sebehodnocení a dát jim možnost poznat jiný hodnotový 

žebříček. Všechny mimoškolní aktivity jsou součástí výchovy, které 

podporují pozitivní způsob myšlení a vedou k rozvoji sociálních va-

zeb a dovedností. Primárním cílem aktivit je předcházet tomu, aby 

se děti nudili. Je to jeden z nejefektivnějších nástrojů prevence 

proti rizikovým formám chování.  
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Pokud je to možné podílí se děti sami na organizaci akcí čímž 

se prohlubují vazby a vztahy ve skupině, děti mají možnost sebevy-

jádření, mohou se zrealizovat, projevit vlastní kreativitu. Systém 

mimoškolních aktivit je vytvořen z nejrůznějších akcí, které se 

v průběhu školního roku pravidelně opakují.  

 

 

4.5 Hodnocení dětí a opatření ve výchově 

 

Každé dítě je denně hodnoceno pedagogickými pracovníky (uči-

teli, vychovateli, asistenty pedagoga). Zápis o hodnocení se provádí 

do:  

• U učitelů do Fosteru, 

• u skupinových vychovatelů do sešitu Denní hodnocení a Fosteru, 

• u asistentů pedagoga do Fosteru. 

Hodnocení dne provádí sloužící vychovatel, a to každý večer na jed-

notlivých rodinných skupinách. Nejprve samo sebe ohodnotí každé 

přítomné dítě, hodnotí pozitivní i negativní stránky svého chování 

v průběhu dne. Do jeho hodnocení se mohou zapojit i ostatní členové 

rodinné skupiny, jestliže se o to přihlásí. Nakonec posuzuje chování 

dítěte vychovatel, ocení dítě za pozitivy, upozorní na nedostatky a 

začlení ho po konzultaci s ostatními dětmi do příslušné denní úrovně 

chování. Dítě je tak na konci daného dne hodnoceno jak skupinovým 

vychovatelem, tak i ostatními dětmi v rodinné skupině a je zařazeno 

do denní úrovně chování I., II., III. Cílem je podpořit u dětí 

schopnost sebereflexe, sebeocenění i sebekritiky, která by měla vést 

ke korekci chování. 

 

Kromě denního hodnocení, probíhá i týdenní. Dítě na týdenním hodno-

cení (tzv. komunita, prováděná každé úterý na jednotlivých skupi-

nách) provádí sebehodnocení uplynulého týdne a je také hodnoceno 

pedagogickými pracovníky, popř. ostatními dětmi DDŠ. Tohoto hodno-

cení se zúčastňují (dle možností a potřeby) kromě sloužícího skupi-

nového vychovatele i členové vedení DDŠ (ředitelka, vedoucí vycho-

vatel a etopedka). S přihlédnutím na každodenní zařazení do úrovní 

chování během uplynulého týdne je na tomto hodnocení zařazeno do 

týdenních úrovní chování I., II., III.      

 

Měsíční hodnocení – komunita, se provádí jednou za měsíc, v úterý, 

zpravidla od 14.00 hodin v tělocvičně zařízení, vede ho ředitelka 

DDŠ nebo vedoucí vychovatel, případně pověřený pedagogický 
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pracovník. Tohoto hodnocení se zúčastňují všichni učitelé, sloužící 

skupinoví vychovatelé, etopedka, sociální pracovnice, popřípadě 

ostatní zaměstnanci DDŠ. Během komunity si každé přítomné dítě cel-

kově zhodnotí uplynulý měsíc, vyzdvihne své silné stránky, skupinový 

vychovatel určí výši kapesného a vyhlášení opatření ve výchově.  

Na závěr mají možnost vyjádřit své připomínky, popř. náměti či po-

žadavky také děti a ostatní pedagogičtí pracovníci. 

 

Odebrání výhod, výchovná opatření, výchovná opatření po útěku 

 

Za prokázané nedodržení povinností definovaných zákonem č. 109/2002 

Sb., v platném znění může být dítěti např. vyslovena ústní důtka, 

odňata výhoda udělená podle § 21 odst. 3, téhož zákona, omezeno nebo 

zakázáno trávení volného času mimo DDŠ v rozsahu definovaném vnitř-

ním řádem DDŠ nebo mu může být udělen zákaz návštěv (s výjimkou osob 

odpovědných za výchovu, osob blízkých a oprávněných zaměstnanců or-

gánů OSPODU), a to na dobu nejdéle 30 dnů v období následujících 3 

měsíců. 

 

Pokud dítě po návratu z útěku nejeví známky intoxikace či onemocnění 

je zpět umístněné do své rodinné skupiny, v opačném případě na 

nemocniční pokoj. S dítětem provede jeho vychovatel či ředitelka 

pohovor a jsou mu odňaty výhody vycházky mimo zařízení po dobu 1 až 

3 týdnů.   

 

4.6 Kontakty dětí s rodiči a dalšími osobami 

 

Děti mají právo udržovat pravidelný písemný či telefonický styk 

se svými rodiči, popř. jinými osobami.  

Obsah odchozí korespondence nepodléhá kontrolám. Příchozí poštu 

dítě otvírá v přítomnosti svého skupinového vychovatele, který kon-

troluje, zda neosahuje závadné předměty. Každá příchozí pošta dětí 

se zapisuje do osobní dokumentace dítěte.  

Děti mají možnost využít svých nebo služebních telefonů ke kon-

taktům s rodinou. Jejich vlastní mobilní telefony jsou uloženy na 

vychovatelnách skupinových vychovatelů jednotlivých dětí. Přijaté 

hovory od osob zodpovědných za výchovu či rodiny jsou evidovány 

v osobní dokumentaci dítěte (popř. do Fosteru). Odchozí telefonické 

hovory a sms z mobilních telefonů jsou evidovány v případě potřeby. 

Používat vlastní mobilní telefony nebo jiné komunikační prostředky 

mohou denně v době svého osobního volna stanoveného vnitřním řádem. 
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Mimo dobu osobního volna se může používání těchto prostředků omezit. 

O možnosti omezení použití rozhoduje pedagogický pracovník.  

 

Návštěvy jsou obvykle každý pátek, sobotu a neděli. O návštěvu (i v 

jiném termínu) lze požádat písemnou formou nebo telefonicky. Ná-

vštěvám je povolen pobyt v budově pouze v proto definovaných pro-

storách, není povolen volný pohyb po budově. Délku návštěvy určuje 

skupinový vychovatel a může také povolit i volnou vycházku, pouze 

však s osobou odpovědnou za výchovu. 

Vychovatel má za povinnost zkontrolovat všechny věci které dítě při 

návštěvě dostane a stejně tak ověřit, zda dítě nepřenáší věci, které 

do domova nepaří, zejména návykové či omamné látky. Pokud dítě do-

stane peníze, jsou předány vychovateli, který je zapíšeš do peněž-

ního deníku a vydává je dítěti z pokladny dle potřeby vždy oproti 

podpisu dítěte.  

 

Děti mohou dostat individuální vycházku a o jejich udělení rozhoduje 

skupinový vychovatel. Vycházky se povolují odděleně, zvlášť pro 

chlapce a zvlášť pro dívky. Na vycházku po Měcholupech a okolí, 

příp. do Klatov má nárok dítě, které si plní své povinnosti a nepo-

rušuje vnitřní řád zařízení DDŠ. Počet vycházek musí odpovídat roz-

dělení do jednotlivých úrovní chování: 

 

I. úr.ch.:  7 vycházek za týden 

II. úr.ch.:  5 vycházek za týden 

III. úr.ch.:  0 až 2 vycházky za týden 

 

 

4.7 Aktivity a prezentace dětí mimo zařízení 

 

Pravidelně se děti zúčastňují sportovních akcí pořádaných ji-

nými zařízeními. Jedná se především o letní a zimní olympiády, at-

letické přebory či různé sportovní turnaje. Děti se vracejí s vyni-

kajícími úspěchy. V roce 2009 zařízení DDŠ začalo s organizací Mě-

cholupského atletického mítinku v Klatovech.  

 

Velmi úspěšně řídí svou činnost i divadelní soubor. Děti každoročně 

pod vedením vychovatelek nastudují divadelní hru, se kterou se pak 

představují, např. na vánoční besídce. Účastní se divadelních sou-

těží nebo vystupují pro děti v mateřských školách a domovech pro 

seniory v klatovském okrese. K velkým úspěchům patří několikanásobné 
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vítězství v celorepublikové přehlídce zájmové umělecké činnosti za-

řízení tohoto typu. Tradici má i akce nazvaná „Měcholupy mají ta-

lent“. Zde se děti představují jako zpěváci, recitátoři, divadel-

níci, tanečníci.  

 

Zařízení DDŠ před několika lety navázalo spolupráci s nadací Terezy 

Maxové a Nadačního fondu Albert. Pravidelně se účastní projektu 

Obchůdky s Albertem. Děti se pod vedením jedné z vychovatelek a uči-

telek učí vyrábět nejrůznější dekorativní i užitkové předměty, které 

pak v rámci tohoto projektu předvádí a prodávají na stáncích. Sa-

motnému prodeji výrobků předchází školící část, která probíhá 

v rámci hodin Praktických činnosti. Děti, se zde učí základní prin-

cipy prodeje, marketingu a reklamy. 
 

4.8 Spoluspráva dětí 

 

Spoluspráva DDŠ je volený samosprávný orgán, v němž jsou rov-

noprávně zastoupeny všechny děti domova různého věku i pohlaví, 

prostřednictvím zástupců jednotlivých rodinných skupin. Je orgánem 

poradním a zastupitelským, v souladu s Vnitřním řádem DDŠ. Spolus-

práva má zejména tato základní práva:  

• Navrhovat doplňky k plánu činnosti DDŠ na školní rok, 

• navrhovat a spolupodílet se na plánu činnosti jednotlivých 

skupin v týdenním režimu, svým podpisem na plánu činnosti pro 

jednotlivé období stvrzuje svůj souhlas s touto činností, 

• vznášet připomínky k činnosti ve skupinách, k chodu domova a 

k plnění plánu činnosti. Tyto připomínky předkládá skupinovému 

vychovateli, metodikovi prevence nebo vedoucímu vychovateli. 

Řešení připomínek má v kompetenci pedagogická rada, porada 

vychovatelů nebo ředitelka. 

• Vznášet připomínky ke kvalitě a množství stravy, případně její 

skladbě, 

• vyjadřovat se k týdennímu hodnocení za uplynulý týden, 

• účastnit se navrhování a plánování prázdninové činnosti, 

• účastnit se výběru dětí pro reprezentaci DDŠ, 

• právo poradního hlasu při udělování odměn nebo trestů, 

• navrhovat opatření ke zlepšení prostředí vnitřního vybavení 

školy a internátu i vnějšího okolí budovy DDŠ, 

• samospráva se schází v případě potřeby pod vedením vedoucího 

vychovatele, vždy na návrh jedné či druhé strany, 
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• funkční období samosprávy je zpravidla jeden školní rok. Pokud 

samospráva neplní svou funkci, mohou být její členové odvoláni 

kdykoliv v průběhu funkčního období, zároveň musí proběhnout 

i nové volby. 

• Schůzky spolusprávy probíhají pravidelně, zpravidla jednou mě-

síčně za přítomnosti etopedky. 
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5 KAZUISTIKA 

Pro dokreslení situace dětí, které jsou umístěny v Dětském domově 

se školou, jsou vybrány dvě kazuistiky. 

 

Použité metody 

Při zpracování své kasuistiky jsem použil tyto metody: 

• Nestandardizovaný rozhovor s klientem a jeho zákonným zástup-

cem (matkou), 

• rozhovor se sociální pracovnicí DDŠ a kurátorem klienta, 

• obsahovou analýzu spisu klienta. 

 

Nestandardizovaný rozhovor – typ rozhovoru, kde je stanovený pouze 

rámcový cíl a otázky bez přesných formulací a bez přesného pořadí. 

Někdy bývá označován jako rozhovor volný, nestrukturovaný. Otázky 

lze doplňovat, obměňovat, rozhodující je, aby směřovaly ke splnění 

předem stanoveného cíle. Tento rozhovor je spontánnější, tázanému 

je dán větší prostor, jde více do hloubky. Výhodou tohoto druhu 

rozhovoru je lepší kontakt s dotazovaným, vytvoření dobré atmosféry. 

Dává možnost volnému vyjádření, přináší větší zisk informací. Nevý-

hodou bývá čas, je časově náročnější a mohou se objevovat tendence 

odbíhání od tématu, některé klienty může stresovat. 

 

Rozhovor – je základním nástrojem v sociální práci. Díky rozhoru, 

který používáme při verbální komunikaci, získáváme nejen informace, 

ale také je dodáváme a můžeme díky rozhovoru navodit změnu psychic-

kého stavu, osobnosti a chování. 

 

Jména dívek v kazuistikách jsou smyšlená, neshodují se s reálnými 

jmény dívek, jejichž příběhy jsou v práci použity. 

 

Kazuistika I. 

Petra, 14 let. 

Dívka se narodila v období, kdy manželství jejích rodičů bylo pro-

blémové. Svou roli sehrál i nízký věk matky, které bylo teprve 17 

let. Matka často zažívala úzkostné stavy, měla strach z alkoholismu 

manžela, který velmi často navštěvoval restaurační zařízení. Když 

se dívka narodila, situace v rodině se na nějaký čas uklidnila, ale 

velice brzy opět nastaly problémy, které otec nebyl schopen řešit 

jinak než alkoholem. Matka tedy ve velmi raném věku zůstává sama na 

péči o rodinu a malé dítě. Situaci dále komplikují časté hádky, 

kterých je dívka svědkem již od nejnižšího věku, asi tak od poloviny 

prvního roku. 
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Souhrnem rizikových faktorů došlo u dítěte k lehké mozkové dis-

funkci, která byla zjištěna při psychologickém vyšetření při vstupu 

dívky do ZŠ. Podle slov její matky, byla dívka od narození spíše 

neklidná, což bývá častým projevem dětí s touto diagnózou. Toto však 

velice komplikovalo situaci, jelikož matka měla značné problémy s 

partnerem a byla velmi mladá, nemohla dítěti věnovat po stránce 

pedagogické takovou péči, kterou toto dítě potřebovalo. Výchovu 

dívky převzali prarodiče, kteří byli dalším výchovným elementem a 

snižovali tak citovou vazbu s matkou.  

Z důsledku roztěkanosti a hyperaktivity velmi těžko vycházela se 

svým okolím. Ani s nikým nenavazovala hlubší citový vztah, dostala 

se do častých konfliktů, okolí jí špatně přijímalo. Již v tomto 

období se projevily poruchy soustředěnosti. 

 

Když bylo dívce 3,5 roku, narodil se její bratr. Dítě se narodilo s 

těžkou srdeční vadou, což zkomplikovalo již tak dost náročnou situ-

aci v rodině. Tento závažný problém musela opět řešit matka sama. 

Přístup otce se nezměnil, ba naopak svým chováním vůči matce snižo-

val autoritu před oběma dětmi.  

 

Ve 4 letech nastoupila dívka do MŠ bez větších adaptačních problémů. 

Dívka vyžadovala neustálou pozornost od učitelek. V té době se ob-

jevil problém s navazováním vztahů s cizími osobami. Nerozeznávala 

rozdíl mezi cizími lidmi a blízkými příbuznými. Na ulici často na-

vazovala kontakt s úplně cizími lidmi. Nechápala, když se jí snažilo 

okolí toto vysvětlit. 

 

Pře nástupem do 1. třídy se matka zajímala o odložení školní do-

cházky, bylo jí sděleno, že to není zapotřebí. S nástupem do ZŠ však 

nastaly velké problémy. Obavy matky se ukázaly jako oprávněné a 

uvažovalo se o navrácení do MŠ. Toto se však neuskutečnilo a po 

následném přešetření psychologem byla stanovena diagnóza lehké moz-

kové disfunkce a to v oblasti logického uvažování, dále bylo dítě 

ve zprávě psychologa charakterizováno jako dítě diktátorského zalo-

žení. Podle názoru matky zde sehrála roli i třídní učitelka dívky, 

který přestože věděla, že se jedná o dítě s lehkou mozkovou dis-

funkcí, nebrala na toto ohledy, ba naopak neustále srážela její 

sebevědomí. Neměla zkušenosti s takovými dětmi, a jelikož běžnou 

formou vyučování dívka dosahovala velmi špatných výsledků, bylo ze 

strany učitelky neustále předhazováno, že propadne, že se neučí, že 

stále zlobí a že je nepozorná. Kvůli prospěchu a chování se tedy 

dívka dostávala do neustálých konfliktů a to nejen ve škole, ale i 

ve svém nejbližším okolí. 
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   V období nižšího stupně ZŠ došlo v rodině dívky k rozvodu rodičů 

a než se vyřešila bytová situace, prošla matka dívky s dětmi velmi 

kritickým obdobím. V této době otec začal dívce dávat často tajně 

peníze, aniž by ona sama znala jejich hodnotu a utrácela je tajně, 

měla zakázáno matce o tom říkat.  

 

Po nástupu do 6. třídy ZŠ se situace na nějaký čas uklidnila, po 

změně třídního učitele si dívka zlepšila prospěch a zdálo se, že 

bylo vše na dobré cestě.  

V 7. třídě však byly děti rozděleny do tříd podle prospěchu a dívka 

se dostala do nestudijní třídy. Jednalo se o kolektiv velmi slabých 

dětí a sociální složení třídy tomu také napovídalo. Tehdy začaly 

největší problémy: lhaní, tajnůstkářství, kouření, krádeže v rodině 

i na veřejnosti (peníze, ale i jiné předměty). Matka v té době žila 

s přítelem a tento vztah, který zpočátku vypadal velmi slibně, při-

nesl do rodiny další problémy. 

  

U matky přítele se projevila chorobná žárlivost a v rodině nastala 

velmi nervózní situace, která se odrazila i na chování dětí. Ke 

konci tohoto období došlo mezi oběma dospělými k častým konfliktům 

a problémy, které ještě způsobila dívka, řešil matčin přítel velmi 

často neadekvátně a necitlivě. I když se nakonec tento přítel od-

stěhoval, situace byla i nadále komplikovaná. Problémy neustaly a 

po nástupu mladšího sourozence do ZŠ přibyl matce další složitý 

úkol, jelikož jak se ukázalo i u mladšího bratra byly velké problémy 

s kázní a s prospěchem.  

 

Situace byla ještě zkomplikovaná přístupem bývalého manžela, který 

neplatil výživné, a rodina se dostala do značné finanční tísně. 

Vedlejší zájmy dívky byly velmi omezené, a to nejen z finančních 

důvodů, ale i proto, že potřebovala zvýšený dohled a zneužívala 

odchodů na kroužky k útěkům s partou. Často neplnila své sliby a 

toulala se po ulicích, krádeže se stupňovaly a ani po průběžné 

spolupráci s psychologem se situace nelepšila, ba naopak. 

 

ZŠ zažádala o umístění dívky do střediska výchovné péče ve Staňkově, 

kam byla posléze dívka umístěna na dobu 2 měsíců. V průběhu prvních 

14 dní se zdálo, že zdejší pobyt by mohl dítěti pomoci, ale během 

3. týdne došlo ke krádeži doma a následně i ve škole. ZŠ i středisko 

výchovné péče, tedy požádalo o ukončení pobytu dívky v tomto zaří-

zení, jelikož se toto minulo účinkem a dívka byla navrácena do ZŠ a 

matce byl doporučen zvýšený dohled nad dítětem. Matka však tuto 

situaci nezvládla a dívka byla umístěna do Diagnostického ústavu v 
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Plzni, kde po dvouměsíčním pobytu bylo rozhodnuto o umístění dívky 

do DDŠ Měcholupy. 

  Dívka přišla do DDŠ jako žákyně 7. ročníku zvláštní školy. Dívka 

ve svých 13. letech byla sociálně absolutně nezralé dítě, u kterého 

chyběla zpětná vazba a často jednala v určitých situacích velice 

pudově.  

Zpočátku měla problémy s navazováním kontaktů s ostatními vrstevníky 

DDŠ, stejně tak nedokázala bez kontroly plnit zadané úkoly. Svým 

chováním si dívka nezískala nikoho, kdo by k ní citově přilnul a 

sama si také nevytvořila s nikým takový vztah. V případě, kdy dojde 

k problémům, necítí tedy, že někomu ubližuje a nechápe souvislosti, 

což svědčí o její sociální nevyspělosti. V některých situacích jedná 

velice pudově a není schopna toto ovládnout. 

  

Zatím je hnána touhou vlastnit peníze nebo některé předměty. Potě-

šení jí přináší, když může peníze následně utrácet. Při pobytech 

doma využívá slabin ve výchově matky, která by však potřebovala sama 

radu a pomoc v této oblasti.  

Oblast zájmů u dívky není vůbec rozvíjena, sama nevydrží u žádné 

činnosti.  

 

Pracovníci se snaží o pravidelný kontakt s matkou. Změnit postoj 

okolí k dívce a stavět na jeho kladných vlastnostech, snažit se o 

navázání citové vazby, ale zároveň u dívky vypěstovat kladný vztah 

k autoritě. Stejně tak snažit se změnit přístup dívky matky k danému 

problému např. “… já to zvládnu, situaci mám pod kontrolou …“. 

Vychovávat dívku se zvýšeným dohledem a přísným plněním dohodnutého. 

 

Dívka se za dobu jednoho roku v DDŠ přiměřeně srovnala s prostředím, 

i když na začátku se objevovaly problémy, které se s odstupem času 

vytratily. Neustále, ale musí být kontrolována a upozorňovaná na 

plnění svých úkolů. Lze se domnívat, že díky pravidelným setkáním s 

matkou si dívka nachází cestu k navazování citové vazby. Minimálně 

se dostává do konfliktu s dospělými osobami, snaží se postupně zís-

kávat autoritu mezi svými vrstevníky. Matka se snaží s DDŠ dobře 

spolupracovat. Je předpoklad, že dívce se podaří vrátit se zpět k 

matce domů.  

 

Kazuistika II. 

Denisa, 15 let. 

Denisa přišla do DDŠ Měcholupy během prázdnin v srpnu roku 2018 

po předchozím pobytu v DDÚ Plzeň. K diagnostickému pobytu byla dívka 

přijata na základě předběžného opatření. Důvodem byly dlouhodobé 
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problémové chování ve škole i doma. Autoritu matky nerespektovala, 

toulala se do nočních hodin. Doma brala peníze i věci, byla agresivní 

vůči matce i sourozencům, matka nyla výchovně bezradná. Ve škole se 

Denisa chovala arogantně, byla konfliktní vůči spolužákům i vyuču-

jícím. Porušovala pravidla, měla neomluvené hodiny, její vztah ke 

škole byl negativní. 

 

Adaptace na ústavní režim a podmínky proběhla u dívky pomaleji, 

z důvodů pasivity ke vztahu k sociálnímu začleňování či činnostem. 

Zpočátku v kolektivu dívek zaujímala neutrální pozici. Měla časté 

negativistické nálady s cílem upoutat pozornost k vlastní osobě, 

lhala, ke všemu měla drzé a nevhodné připomínky. Režimové požadavky 

plnila, byla však otrávená, nemotivovaná a občas i vzdorovitá. Pe-

dagogy akceptovala jen proto, že musela, často měla tendence stavět 

se do opozice.  

 

Po nějakém čase se chování Denisy mírně zlepšilo. Snažila se pravi-

dla dodržovat. Neustále s vychovatelem diskutovala a tím se snažila 

docílit svého. Na skupině si postupně vybudovala silnou pozici mezi 

ostatními dívkami. Ve svém projevu často používala vulgarismy. Po 

citové stránce byla labilní, deprivovaná. Zadané úkoly plnila samo-

statně, byla kreativní, více však preferovala sportovní zájmy. 

 

Domů jezdila pravidelně, s rodinou udržovala téměř každodenní tele-

fonický kontakt. Několikrát měla při návratu problémy, měla tendence 

k experimentaci s návykovými látkami. 

 

V zařízení DDŠ Měcholupy navštěvovala poslední ročník povinné školní 

docházky. Její chování se během pobytu zlepšilo, ale nebylo až tak 

bezproblémové, aby se mohla vrátit zpět domů. Po letních prázdninách 

měla nastoupit do výchovného ústavu Počátky, kde si vybrala učební 

obor kuchař – číšník. 

 

Během pobytu doma o letních prázdninách měla opětovné problémy 

s matkou. Situace vyvrcholila útěkem Denisy z domova. Dívka byla 

3 měsíce na útěku. Začátkem října 2018 se s matkou telefonicky spo-

jila, chtěla domů, neboť byla ve stavu, který sama nebyla schopná 

nadále zvládat. Denisa byla celou dobu závislá na psychotropních 

látkách, nitrožilně si několikrát denně aplikovala pervitin. Po do-

mluvě s ředitelkou DDŠ Měcholupy matka Denisu převezla do Fakultní 

nemocnice v Plzni na toxické oddělení, protože její zdravotní stav 

byl velmi vážný. Během několika dnů byla dívka převezena do terape-

utické komunity Karlov k léčbě drogově závislých. Z počátku měla 
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Denisa s pobytem v komunitě problémy. Postupně se však její chování 

začalo zlepšovat, s matkou byla v kontaktu. Začala jezdit na jedno-

denní a dvoudenní výjezdy s rodiči domů a postupně se začala vracet 

do přirozeného prostředí. Učila se zvládat jeho rizika. 

 

Po čase se chování Denisy výrazně zlepšilo, dohodnutá pravidla a po-

žadované limity respektovala a byl jí doporučen ambulantní doléčo-

vací program v Plzni. Matka si Denisu vzala domů, byla přijata na 

střední průmyslovou školu.  

Matka požádala o zrušení ústavní výchovy, která jí byla v srpnu 2019 

zrušena. V současné době Denisa navštěvuje druhý ročník střední 

průmyslové školy v Plzni. S dívkou a její matkou májí pracovníci 

DDŠ pravidelný telefonický kontakt, několikrát byla i na návštěvě v 

DDŠ Měcholupy. Své problémové chování si uvědomila a snaží se chovat 

tak, aby se již nikdy nedostala problémů, které zažila. 
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6 EMPIRICKÉ ŠETŘENÍ 

Vymezení cíle průzkumu 

Cílem průzkumu, který byl proveden ve školním roce 2019/2020, 

bylo zjistit pohled dětí umístěných v Dětském domově se školou Mě-

cholupy na jejich budoucí život. Při dobrovolné činnosti vykonávané 

v tomto zařízení je možnost pravidelného kontaktu s dětmi, které 

jsou umístěné v DDŠ Měcholupy. Záměrem bylo zjištění hodnot a pre-

ferenci hodnot dětí umístěných v zařízení DDŠ Měcholupy ve věku od 

11 do 17 let. Jedná se o první fázi dospívání s určitou variabilitou, 

která je v tomto případě daná geneticky. Druhá fáze se nazývá ado-

lescence. Spoustu jiných autorů na základě vývojové psychologie vy-

mezuje dospívání jinak. 

 

 

Stanovení výzkumných otázek 

1. Jak obtížné je adaptovat se na prostředí své rodiny během víken-

dových a prázdninových pobytů? 

2. Jsou děti zvyklé na jednotlivé standardy v jednotlivých oblastech 

života? 

3. Jaké jsou představy dětí o jejich budoucím povolání a finančním 

zajištění s jejich možným dosažitelným vzděláním a výdělkem. 

 

Použitá metodika 

Jako průzkumná metoda k získání potřebných informací byla zvolena 

forma dotazníku. Vzhledem ke stanovenému cíli výzkumu se tato metoda 

zdála být nejvýhodnější. Jedná se o nejvíce používanou metodu slou-

žící k získávání dat o respondentech. Podstatou dotazníku je zjistit 

zkušenosti, postoje, názory respondenta ke zkoumanému problému. Po-

mocí dotazníku je možné oslovit velký počet respondentů a shromáždit 

tak velké množství informací. Má písemnou formu. Dotazník obsahuje 

17 otázek a vyskytují se v něm tři typy otázek: 

a. otevřené 

b. polozavřené 

c. uzavřené 

 

 a) Otevřené (nestrukturované) otázky sice poskytují respondentovi 

prostor pro vyjádření vlastního postoje, ale jejich nevýhodou je 

složité vyhodnocování. Po shromáždění všech odpovědí je nutné pro-

vést kategorizaci, která nám umožní nepřehledně velký počet odpovědí 

přenést na menší počet zvolených kategorií. Otevřené otázky jsou 

vhodné jako otázky kontaktní nebo jako otázky funkcionálně psycho-

logické. 
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 b) Polozavřené otázky kombinují výhody (ale také nevýhody) otevře-

ných a uzavřených otázek. Nabízejí respondentovi škálu možných od-

povědí, ale poskytují mu i prostor pro vyjádření vlastního postoje. 

 

 c) Uzavřené (strukturované) otázky nabízejí respondentovi škálu 

možných odpovědí, z nichž si může vybrat jen jednu nebo také více 

možností. Neposkytují prostor pro vyjádření vlastního postoje. Je-

jich výhodou je snadné vyhodnocování. V dotazníku jsou použity 

všechny typy otázek.  

 

Organizace sběru dat 

Dotazníky byly respondentům předány osobně v zařízení DDŠ Měcholupy. 

Po celou dobu vyplňování dotazníku byla dětem k dispozici odpovědná 

osoba pro zodpovězení případných dotazů. Pro mladší děti bylo po-

měrně obtížné pochopit smysl některých slov (př. výdaje na domác-

nost), případně i celých otázek (př. otázka č. 10 a 11). 

 

Dotazník děti v zařízení vyplňovaly odděleně. Nejdříve se zúčastnily 

vyplnění dotazníku dívky a následně chlapci. K tomuto opatření bylo 

přistoupeno z organizačních důvodů, abych byla možnost efektivněji 

zodpovědět jednotlivé otázky, na které se respondenti dotazovali. 

Při výměně skupin bylo dbáno na to, aby dívky neposkytly chlapcům 

informace, aby byla zachována objektivita dotazníku. To se bez vět-

ších problémů podařilo. Všechny děti byly ochotné dotazník vyplnit. 

Návratnost dotazníku byla 100 %. 

 

Statistické zpracování výsledků empirického šetření 

Ke statistickému zpracování dat realizovaného výzkumu byl použit 

program Microsoft Excel verze 2010. Pro vyhodnocení jednotlivých 

položek dotazníků bylo využito grafických metod, výsledky jsou zob-

razovány v číselných hodnotách s uvedením četností, případně pro-

centuálním vyjádřením zjištěných skutečností. 

 

Charakteristika průzkumného souboru 

Dotazník byl určen dětem umístěných v Dětském domově se školou v Mě-

cholupech u Klatov. Věk respondentů se pohyboval u chlapců i dívek 

mezi 11 až 17 roky. Vzorek respondentů čítal 40 jedinců, žáků zá-

kladní školy a zvláštní školy. Skupina dětí ve školním roce 2019/2020 

se skládala z 24 chlapců a 16 děvčat, z toho 12 chlapcům a 10 dívkám 

již bylo 15 let a 1 chlapci 17 let. 
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Tabulka 3 Počet respondentů v jednotlivých věkových rozpětích (Zdroj: vlastní zpra-

cování) 

Pohlaví Mladší 15 let Starší 15 let 

Chlapci 11 13 

Dívky 6 10 

 

Analýza dat 

Výzkumná otázka číslo 1. Jak obtížné je adaptovat se na prostředí 

své rodiny během víkendových a prázdninových pobytů? Byla zjišťována 

v dotazníku otázkou č. 1, 2, 3 a 4.  

 

V otázce č. 1, v čem se hlavně liší bydlení dětí doma, v porovnání 

s bydlením v DDŠ, 60 % dětí uvedlo, že hlavní rozdíl je v trávení 

volného času, pro 25 % je těžké odloučení od rodiny, dalších 10 % 

uvedlo, že mají jiný denní režim a pro 5 % je největším problémem 

vytržení ze známého prostředí. Pro lepší přehlednost jsou získané 

informace uvedeny v grafu 1. 

 

Graf 1 Hlavní rozdíl mezi bydlením doma a v DDŠ (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Otázka č. 2 měla za cíl zjistit, jaké tři věci z domova by chtěly 

mít děti v DDŠ. Získané informace jsou seřazeny sestupně podle čet-

nosti uváděných odpovědí od nejčastější po tu nejméně uváděnou: 

rodina, kamarádi, počítač, vlastní postel, vlastní televizi. 

 

Otázka č. 3 měla za cíl zjistit, jaké tři věci z DDŠ by chtěly mít 

děti doma. Získané informace jsou opět seřazeny sestupně podle čet-

nosti uváděných odpovědí od nejčastější po tu nejméně uváděnou: 

kamarády, kolo, DVD přehrávač. Velmi častou odpovědí bylo nic, 

hlavně ať jsem doma u své rodiny. 
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Na otázku č. 4. Které teplé jídlo máš, když jsi doma?, odpovědělo 

50 % dětí, že doma mají teplý oběd i večeři, 32 % má teplý pouze 

oběd a 18 % dětí má teplou večeři. Odpovědi jsou přehledně zobrazeny 

v grafu 2. 
 

Graf 2 Četnost teplých jídel (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

 

Výzkumná otázka číslo 2. Jsou děti zvyklé na jednotlivé standardy v 

jednotlivých oblastech života? byla ověřena otázkou č. 5.  

 

Na otázku č. 5. S kým trávíš volný čas, když jsi doma? odpovědělo 

shodně 13 dětí, a to s kamarády a rodiči, 7 dětí tráví svůj volný 

čas samo, 5 dětí jiným způsobem a 2 děti tráví volný čas s prarodiči. 

Nikdo z respondentů nezvolil odpověď, že nemá volný čas. Získané 

informace z otázky č. 5 přehledně zobrazuje tabulka 2. 

 

Tabulka 4 S kým děti doma tráví volný čas (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

s kamarády s rodiči 
s praro-

diči 
sám 

nemám 

volný 

čas 

jinak 

13 13 2 7 - 5 

 

Výzkumná otázka číslo 3. Jaké jsou představy dětí o jejich budoucím 

povolání a finančním zajištění s jejich možným dosažitelným vzdělá-

ním a výdělkem? byla ověřena pomocí otázek 6, 7, 8, 9, 10 a 11. 

 

Otázka č. 6 zkoumala, jakého nejvyššího vzdělání by chtěly děti 

dosáhnout. Kdy 47 % dětí by chtělo zakončit svoje vzdělání učebním 

oborem, 23 % střední školou, 10 % by chtělo dosáhnout vysokoškol-

ského vzdělání, stejné procento by chtělo dokončit gymnázium a též 

shodné procento dětí by se spokojilo se základním vzděláním. Získané 

údaje jsou znázorněny v grafu 3. 
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Graf 3 Nejvyšší dokončené vzdělání (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Na otázku č. 7. budeš chodit do práce? odpovědělo 35 dětí kladně 

a 5 záporně. Tato otázka byla rozdělena na dvě podotázky, na které 

děti odpovídaly pouze v případě, že na otázku č. 7 odpověděly kladně. 

 

První podotázka, co bys chtěl(a) dělat? Údaje získané první podotáz-

kou jsou uvedeny v grafu 4. 

 

Graf 4 Budoucí povolání (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Druhá podotázka, kolik hodin denně bys chtěl(a) trávit v práci? 

Údaje získané druhou podotázkou jsou uvedeny v grafu 5. 

 

Graf 5 Kolik hodin chtějí trávit v práci (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Na otázku č. 8 odpověděly všechny děti shodně, že budou žít z peněz, 

které si vydělají. 

 

Otázka č. 9 měla za cíl zjistit, jakou mají děti představu o svých 

příjmech a jak si cení své práce. Pro větší přehlednost jsou jed-

notlivé odpovědi zařazeny do pětitisícových intervalů. Skupina re-

spondentů dotazníků byla rozdělena ještě podle pohlaví. Intervaly, 

ve kterých se neobjevila žádná odpověď, není uvedena.  

 

Tabulka 5 Představa dětí o svých příjmech v Kč (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Pohlaví 
1 – 

5.000 

5.001  

- 10.000 

10.001  

– 15.000 

15.001  

- 20.000 

20.001  

- 25.000 

chlapci - 2 8 6 8 

dívky - 2 3 5 6 

celkem - 4 11 11 14 

 

Otázka č. 10 byla čistě hypotetická. Děti si měly představit situ-

aci, ve které mají příjem do rodinného rozpočtu 20.000, - Kč. Mají 

manžela (manželku) a dvě děti. Otázka měla zjistit, kolik si před-

stavují, že by utrácely v jednotlivých oblastech života. Tato otázka 

byla pro děti jedna z nejtěžších. Ve většině případů se do poskyt-

nutých 20.000, - Kč nevešly. Nedá se tedy přesně vyhodnotit, kolik 

si představují, co jednotlivé položky stojí a jak by měly rodinný 

rozpočet rozdělit. 

 

Otázka č. 11 navazovala na otázku č. 10. V 11. otázce měly děti 

seřadit možnosti z otázky 10 podle toho, na čem by mohly nejvíce 

ušetřit. Možnost odpovědi „za něco jiného“ v dotazníku respondenti 

neuvedli. Děti uvedly, že nejvíce mohou peníze ušetřit na volnoča-

sových aktivitách, cigaretách a alkoholu. Odpovědi jsou seřazeny 

sestupně, od nejčastější po nejméně častou. Data jsou zobrazena 

v grafu 6. 
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Graf 6 Na čem by děti nejvíce ušetřily (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

 

Otázka č. 12 zjišťovala, zda děti v budoucnu chtějí uzavřít manžel-

ství. Z celkového počtu 40 odpovědělo 31 dětí kladně, záporně 7 

dětí, 2 děti (4 %) o tom ještě nepřemýšlelo. Pro názornost uveden 

graf 7. 

 

Graf 7 chceš se oženit/vdát (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Na základě odpovědí na otázku č. 13 je zřejmé, že by všech 40 dětí 

(100 %) chtělo mít v budoucnu svoje vlastní potomky. 

 

Otázka č. 14 zjišťovala, jak by měla vypadat výchova jejich potomků. 

To, zda se na výchově budou s partnerem(kou) podílet společně, nebo 

pouze jeden z partnerů, případně zda budou spoléhat na pomoc někoho 

dalšího. Pro lepší přehlednost jsou data zaznamenána do tabulky 

samostatně pro každé pohlaví. 
 

 

Tabulka 6 Podíl na výchově (Zdroj: vlastní zpracování) 

Pohlaví sám /sama s partnerkou 
pouze 

partnerka 

někdo 

jiný 

Chlapci 3 17 2 2 

Dívky 6 10 - - 

 



 50 

Představa dětí o způsobu výchovy jejich vlastních potomků je šetřena 

otázkou č. 15. Pro přehlednost je opět zvolena tabulka 5 podle 

pohlaví. 

 

Tabulka 7 Způsob výchovy svých dětí (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

pohlaví budu autoritou budu kamarádem 
nebudu děti  

vychovávat 

dívky 10 6 - 

chlapci 20 4 - 

 

Otázka č. 16 měla za cíl zjistit názory dětí, do kolika let by se 

rodiče měli starat o své děti. Odpovědi nejsou rozděleny podle po-

hlaví, protože se poměrně shodovaly. Pro přehlednost jsou údaje 

zaznamenány do grafu 8. 

 

Graf 8 Do kolika let, by se měli rodiče starat o děti (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

V poslední otázce č. 17 byly děti dotazovány, jak by měl vypadat 

jejich životní partner(ka). Tato otázka je vyhodnocena pouze slovně, 

protože výsledky byly různé, každé dítě si svého partnera předsta-

vuje odlišně. 
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6.1 Interpretace výsledků  

V zařízení DDŠ Měcholupy bylo provedeno empirické šetření. Z vypl-

něných dotazníků a opakovanými rozhovory s dětmi bylo zjištěno, jaký 

mají pohled na svůj budoucí život mimo toto zařízení. Na tomto zá-

kladě bylo možné se dozvědět, jaké jsou jejich plány a představy.  

 

Výzkumná otázka č. 1. Jak obtížné je adaptovat se na prostředí své 

rodiny během víkendových a prázdninových pobytů? 

Na základě výsledků empirického šetření bylo zjištěno, že téměř 

všechny děti uvedly, že se ve velké míře neliší bydlení doma od byd-

lení v DDŠ. Hlavní rozdíl děti vidí pouze v trávení volného času a 

plnění denního režimu. Většina z nich není zvyklá na pravidelný 

režim a řád. Největším problémem, který uvádí, je odtržení od rodiny 

a vytržení ze známého prostředí. 

 

Výzkumná otázka č. 2. Jsou děti zvyklé na jednotlivé standardy 

v jednotlivých oblastech života? 

Ze získaných poznatků z vyplněných dotazníků a rozhovorů s dětmi 

vyplynulo, že na standardy v jednotlivých oblastech života jsou 

zvyklí, neradi je mění a velice často mají problémy s jejich změnou. 

Některé děti uvedly, že vybavení zařízení je lepší než doma. Některé 

děti přiznaly, že stravování v DDŠ je mnohdy lepší než doma, protože 

takové množství a kvalitu jídla doma nemají. Podle dalších výsledků 

se ukázalo, že v budoucnosti chtějí mít vlastní děti, budou je 

vychovávat tak, aby se nedostaly do prostředí jako oni. Byl předpo-

klad, že děti budou mít vzor pro své budoucí partnery ve svých 

rodičích. Podle získaných odpovědí, podložených následnými nefor-

málními rozhovory s dětmi, se dá lehce poznat, že vzorem jsou jim 

především známé osobnosti, přátelé, celebrity, v několika případech 

se objevili rodiče. 

 

Výzkumná otázka č. 3. Jaké jsou představy dětí o jejich budoucím 

povolání a finančním zajištění s jejich možným dosažitelným vzdělá-

ním a výdělkem? 

Představy dětí o budoucích měsíčních příjmech se rozcházejí s údaji 

ČSÚ. Je dobré upozornit na to, že plány dětí o budoucím povolání se 

rozcházejí s realitou, protože pro práci, ke které je potřeba vyso-

koškolské vzdělání, by dětem údajně stačilo základní vzdělání nebo 

střední škola. 

 

Hodnotové orientaci a žebříčku hodnot obecně by se mělo věnovat více 

času. Je nezbytné, aby dětem s nařízenou ústavní výchovou byla 
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věnovaná v tomto směru větší a častější pozornost. Jejich cesta 

k utváření hodnotového žebříčku je složitější než u dětí z běžné 

populace. Většina z nich si prošla ve svém krátkém životě určitým 

traumatem. Musíme se proto zaměřit na odbornou péči těchto dětí, 

nejlépe v raném dětství, kdy je vnímání hodnot velmi důležité pro 

jejich následnou resocializaci. 

 

Toto výzkumné šetření by mohlo sloužit odborným pracovníkům či pe-

dagogickým pracovníkům z různých výchovných zařízení. Nabízí se mož-

nost s tímto výzkumem dále pracovat, porovnávat, zaměřit se na hod-

noty, které jsou pro jedince méně důležité, více jim tyto hodnoty 

přiblížit. 
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Závěr 

Bakalářská práce se zabývá Péčí o problémové děti s nařízenou ús-

tavní výchovou v Dětském domově se školou Měcholupy. Poslání Dět-

ského domova se školou Měcholupy je výchovně vzdělávací, terapeu-

tická i poradenská péče dětem s nařízenou ústavní i ochrannou vý-

chovou.  

 

Teoretická část je věnována výčtu nejdůležitějších informací z od-

borné literatury k problematice ústavní výchovy, jsou zde zmíněny 

poruchy chování u dětí umístěných v ústavní péči. Věnuje se pozor-

nost rodině, její funkci a jaký vliv má na utváření osobnosti dítěte. 

Neboť hlavně rodina má velký vliv na to, proč jsou děti umístěné do 

ústavních zařízení. Jsou vymezeny jednotlivé pojmy a druhy ústavní 

výchovy. 

 

Druhá část práce se skládá z empirického šetření kvantitativní po-

vahy, při kterém byla využita forma dotazníkového šetření. Toto 

šetření bylo provedeno v Dětském domově se školou Měcholupy, kde 

pracuji jako dobrovolník. Pozornost byla zaměřena i na celé zaří-

zení. 

 

Cílem a smyslem bakalářské práce je přiblížit zařízení Dětského 

domova se školou Měcholupy pečující o děti s nařízenou ústavní vý-

chovou. V tomto zařízení se snaží o to, aby si děti osvojovali 

základní kompetence v oblasti zdravého životního stylu, který 

se v posledních několika letech od základu změnil. Došlo nejen 

ke změně v uvažování, ale u mnohých lidí i v konkrétním způsobu 

života. Objevily se nové individuální a společenské problémy. Na-

růstají přechodné a odchylné poruchy chování, které pak mohou pře-

růstat až do psychopatologických forem vývoje osobnosti. Velmi často 

se pak u dětí setkáváme s agresivní formou chování. Univerzální 

recept na tento společenský problém neexistuje. Dbá se proto o roz-

voj prevence a dovedností, které vedou k odmítání všech druhů sebe-

destruktivního chování, projevů agresivity a porušování zákona. Na 

základě zkušeností pak vyhledávají efektivní cesty, vedoucí ke zkva-

litnění vlivů na děti v zařízení DDŠ Měcholupy. Jde o náročný a 

dlouhodobý proces, na který se společně se všemi pracovníky zaří-

zení, dětmi, jejich rodiči a kurátory vydají. Očekávají, že na konci 

této cesty, je osobnost dítěte, která je s ohledem na svůj věk 

schopná orientovat se v dané problematice, zkoumat ji, ptát se a 

dělat taková rozhodnutí, aby je zpět na špatnou cestu nesvedla. Tato 

cesta je dlouhá, přináší pozvolné úspěchy, které se projevují 
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v minimální útěkovosti ze zařízení. Za velký úspěch je považováno, 

že část dětí se vrací zpět do své rodiny. Pokud se děti nemohou 

vrátit do rodiny, usilují o odchod do dětských domovů nebo náhrad-

ních rodin. Příkladem toho jsou i kazuistiky dětí, které jsou v této 

práci uvedeny. 
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Přílohy 

Dotazník pro děti v DDŠ Měcholupy 

 

Ahoj,  

jmenuji se Ladislav Valeš. Jsem student vysoké školy a obracím se 

na Tebe s prosbou o vyplnění následujícího dotazníku. 

Pro svoji bakalářskou práci jsem si vybral problematiku dětí umís-

těných v dětských domovech se školou, tedy i tebe, který/á tento 

dotazník dostanete. Proto Tě žádám o vyplnění tohoto dotazníku za 

účelem získání podkladů pro vytvoření průzkumu, dané problematiky. 

Tento dotazník je anonymní a uvedené informace poslouží jen pro 

účely této práce. 

Velmi Ti děkuji za Tvůj čas a ochotu k vyplnění tohoto dotazníku.  

 

Ladislav Valeš 

 

 

Dotazník 

Tvůj věk .................... 

Pohlaví  muž 

   žena 

 

1. V čem se hlavně liší bydlení doma a v DDŠ? 

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

.................................................................. 

 

2. Jaké tři věci z domova bys chtěl(a) mít v DDŠ?   

.................................................................. 

 

3. Jaké tři věci z DDŠ bys chtěl(a) mít doma 

.................................................................. 

 

4. Které teplé jídlo máš, když jsi doma?   

Oběd     večeře   oběd i večeře 

 

5. S kým trávíš volný čas, když jsi doma? 

s rodiči 

s prarodiči 

s kamarády 
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sám/sama 

doma nemám volný čas 

 jinak, jak? 

 

6.  Jakého vzdělání bys chtěl(a) dosáhnout?  

základní škola 

 učební obor 

 učební obor zakončený maturitou 

střední škola 

 gymnázium 

 vysoká škola 

 

7. Budeš chodit do práce?  ano   ne 

a) Co bys chtěl(a) dělat? 

b) Kolik hodin denně bys chtěl(a) trávit v práci? 

 

8.  Z jakých peněz budeš žít? 

 ........................................................... 

 

9. Kolik si myslíš, že si vyděláš za měsíc? 

........................................................... 

 

10. Představ si následující situaci. S manželem(kou) máte příjem 

20.000,- Kč a 2 děti. Kolik peněz tě bude stát za měsíc pro rodinu?: 

Bydlení  ..... ..... 

Strava  ..... ..... 

Ošacení  ..... ..... 

Volnočasové aktivity ..... ..... 

Auto (doprava) ..... ..... 

Cigarety  ..... ..... 

Alkohol  ..... ..... 

Jiné – co a kolik ..... ..... 

 

11. Na jaké věci z předchozí otázky se dá podle tebe ušetřit? 

 ..... ..... ..... ..... 

 

12. Chceš v budoucnu uzavřít manželství? 

 ano   ne   nevím 

 

13. Chceš mít vlastní děti?    

ano   ne   nevím 

 

14. Na výchově dětí se budeš podílet  
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ty sám 

 ty s partnerem(kou) 

 pouze partner(ka) 

 někdo jiný – kdo? ..... ..... ..... 

 

15. Jak si představuješ výchovu svých dětí?  

budu pro ně spíše autoritou 

budu pro ně spíše kamarádem(kou) 

své děti nebudu vychovávat 

 

16. Do kolika let by se podle tebe měli rodiče starat o své děti? 

 .......... 

 

17. Jak by měl vypadat tvůj partner(ka)  

3 nejdůležitější vlastnosti  ..... ..... ..... 

Vlasy  ..... ..... ..... 

Oči  ..... ..... ..... 

Výška  ..... ..... ..... 

Vzdělání ..... ..... ..... 

Povolání ..... ..... ..... 

Příjem ..... ..... ..... 
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Evidence výpůjček 

Prohlášení: 

Dávám svolení k půjčování této bakalářské práce. Uživatel potvrzuje 

svým podpisem, že bude tuto práci řádně citovat v seznamu použité 

literatury. 

 

Jméno a příjmení: Ladislav Valeš 

V Praze dne: 10. 05. 2020 Podpis:  

 

Jméno Oddělení/ Pracoviště Datum Podpis 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


