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Úvod 
 
Ke zpracování uvedeného témata byla inspirace, která pocházela ze tří zdrojů : 
1/ obsah sebezkušenostního výcviku, zejména 13 PEDO – systémy a spiritualita 
2/ Erich From:” Útěk od svobody” 
3/ výzkumný záměr MŠMT  “ Výchova k demokratickému občanství a evropanství” 
4/ vlastní zájem o některé sociologické aspekty 
5/ dílčí poznatky z pozice současného zaměstnání 
 
Průvodní myšlenka 
 
Průvodní myšlenkou předloženého pojednání je vnímání pojmu svobody ve vztahu 
k historickému období, ke společenskému zřízení a také ve vztahu k některým vývojovým 
obdobím jedince.Kontext systému je doprovodný, taktéž otázky výkonnosti člověka – občana. 
 
Klíčová slova, pojmy, výroky 
 
- …” víra osvobozuje”… 
- ….” do vzdělání nutno vnést duchovní prvek”… 
- ….” fáze spirituálního růstu”… 
- ….”sebetranscendence …tvořivost”… 
- …..”filozofie vědomé jednoduchosti”… 
- …”spiritualita je větší obejmutí systému” 
- ….”umění systémového myšlení – myslet za druhého”…! 
- ….” ozdravit systém- udělat ho nestabilním”… 
- …..” 20. Století – důraz na Jak méně na Co”…. 
 
 
Obsah pojednání 
 
 
Jednou ze základních potřeb člověka je potřeba jistoty a bezpečí. U malého dítěte je  téměř 

hmatatelná a viditelná, dále v průběhu života dospělého někdy zakrytá, ale existuje během 

celé ontogeneze a vyžaduje krytí – uspokojení. Toto uspokojení může dát právě autorita, ke 

které se člověk obrací, a to s důvěrou v moc uspokojení.  
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Čím člověk byl více propojen s přírodou, tím méně byl autonomní. Obracel se na přírodu , 

resp. na nadpřirozené síly, jako na autoritu. 

Tento stav vrcholil ve středověku, kdy institucionální reprezentaci ve jménu nadpřirozené 

autority si uzurpovala katolická církev. Lidé ztotožňovali nadpřirozenou autoritu s autoritou 

církevní , obraceli se na ni s důvěrou, a tak si sytili potřebu bezpečí… /Zároveň byli 

podrobeni moci. Již tehdy fungoval pojem zinternalizované autority – svědomí, nicméně byl 

ovlivněn doktrinou katolické církve/… 

S ústupem feudalismu a nástupem kapitalismu narůstá síla individuality a má na člověka 

dopad…. 

Od 12.století feudální rozvrstvení začíná ztrácet na významu. Dle Maxe Webera /sociolog/ se 

začíná objevovat rys dychtivosti po slávě a zviditelnění; sláva musí však být podmíněna 

tvořivostí a pracovitostí. Paradigma /vzor života společnosti/, že se ve středověku nepracovalo 

více , než bylo třeba k udržení tradiční životní úrovně, ke konci tohoto období a na začátku 

novověku, přestává platit. M. Weber vidí zde základ kapitalismu, kdy se Evropa začala 

otevírat světu,../r.1492/.. začalo obchodování a nejaktivnější části společnosti byla městská 

střední třída, jelikož feudál byl ještě zajištěn, a tak byl uzavřen vůči novým informacím a 

chudý člověk – nevolník byl natolik zdominován bojem o přežití, že jej nové informace 

neoslovovaly. 

Nákup surovin, výrobní technika vytvářely podmínky pro vznik cechů, tj. základních 

kapitalistických monopolů. Sílí růst individualizace, je vyexponována síla jedince – majitele 

cechu. Majitel cechu se stává nezávislý, autonomní, svobodnější, v důsledku osamělý. Zde je 

půda pro pocit úzkosti – obavy ze svobody. 

Do popředí společensko-politického dění se dostávají reformátoři /Kalvin a Martin Luther/. 

 

Zatímco katolická církev zdůrazňovala uznávání církevní autority, Lutherova teologie zbavuje 

církev zodpovědnosti a přenáší ji na člověka jako individuum. Diktuje víru pojímat přes 

subjektivní zkušenost. Prezentuje  obraz člověka autonomního, zodpovědného za sebe, 

zodpovídajícího se pouze vyšší nadpřirozené moci. Člověk dle jeho učení bude akceptovat 

svou bezmocnost. Spolu s Kalvinem tvrdí, že individuum /jedinec/ musí být aktivní, aby unikl 

svému pocitu pochybnosti a bezmocnosti /” víra bez činů je mrtvá”/ a chce-li člověk žít, musí 

pracovat.Takto oslovená střední vrstva vyvíjí úsilí a idea výkonnosti se stává mravní ctností. 

 Kapitalismus postupně  osvobozuje jedince od nařizování korporativního systému a člověk se 

stává pánem svého osudu. Jeho osamocení a úzkost, zároveň autonomie a svoboda narůstají. 
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…/Lutherův přístup k autoritě jako nadpřirozené moci je označován jako “podřízenost vůdci”.  

Jedná se o typ, který miluje autoritu a má sklon se jí podřídit. Součásně však sám chce být 

autoritou a podřídit si druhé…… ../může vést k pochopení nacistické ideologie…/ S.Freud - / 

Studium emocionálních poruch /rozporuplnost/ říká , že  jejich zdrojem je úzkost, která ústí 

v neurotické projevy. 

Ve světle uvedeného – zdrojem úzkosti je osamocení a současně autonomie, resp. svoboda…. 

/K. Horneyová…/ 

Dále využívám dvě z klíčových vět : “ Umění systémového myšlení je myslet za druhého “ 

 a  “ozdravit systém je udělat ho nestabilním”. 

Pomocí těchto výroků bych pokračovala v pojednání o významu a pojetí svobody v kontextu  

historických událostí a společenských změn. Představitel anglického osvícenství John Lock 

/17. století/ vyjadřuje svůj občanský postoj formou tří práv : 1/ práva člověka na život 2/práva 

na svobodu a 3/ práva na majetek získaného prací. Tato tři práva by měla být pro člověka 

přirozená,  

ale právě proto může dojít k přirozenému ohrožení těchto práv /např. v důsledku války/. 

Východiskem z této situace je společenská smlouva, která nabízí demokratickým způsobem 

zvolení zástupců z lidu, kteří budou reprezentovat a uplatňovat spravedlivě státní moc. J. 

Lock /n.b./ klade velký důraz na ušlechtilost /mluvení pravdy/, moudrost /prozíravé řízení 

záležitostí a dobré chování /zdvořilost, úcta a sebeúcta/. Jakkoliv se jedná o ctnosti jednotlivce 

, tento model byl předán v následující době  jako model společenský, zejména 

v průkopnických kruzích ve Francii a proto lze říct, že heslo francouzské revoluce “volnost, 

rovnost,braterství” čerpalo svůj patos právě z ducha této doby. Francouzská revoluce /r.1789/  

/destabilizace systému/ a její vítězství nad feudalismem /ozdravení/ vnesly do vývoje 

evropských společenství pokrokové hodnoty. Opět pojem svobody je zde v popředí, jedná se 

však o jiný rozměr…. 

 

Stimulem k dalšímu zamýšlení nad pojmem svoboda ad hoc systémového myšlení je jedno 

z klíčových slov  : “sebetranscendence” /to , co nás přesahuje/. Mám asociace mezi pojmem 

transcendence a filozofem Immanulem Kantem, který svým dílem završil osvícenství. 

Vzhledem k náročnosti a hloubce jeho myšlenek si v žádném případě netroufám projednávat 

principy jeho filozofického systému. 

Mohu pouze říct,že základními pilíři jeho filozofického systému je poznání -tzv. rozum 

teoretický , který směřuje k poznání pomocí názorů, pojmů, idejí a rozum praktický , který 

směřuje k určení vůle pomocí praktických zásad a zákonů a kategorických imperativů . 
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Kant pojímá svobodu jak jeden z kategorických imperativů –všeobecně mravní zákon. Je 

něčím, čím se řídit nemusíme, ale máme.Vzhledem k tomu, že máme svobodnou vůli, proto 

bychom měli. 

“Příklad : Někdo se dopustil krádeže. Vnější jednání krádeže patří do říše jevů. Ale do této 

říše patří rovněž motivy, city, pohnutky, které zloděje vedly. Jeví se nám ve formě času. 

Protože nad časem, který již pominul, nemáme žádnou moc, nemáme žádnou moc nad 

příčinami , které vedla k tomu jednání, mohli bychom říct, že se to muselo stát .Mravní zákon 

však říká, že k tomu nemělo dojít. Jednající byl svobodný a mohl krást nebo nekrást.Pokud si 

je člověk vědom sebe sama jako věci o sobě, chápe i svou existenci jako nepodléhající času a 

nepodřízenou kauzalitě /příčinám/.Kauzalita platí jen proto, co podléhá času, totiž pro věci 

jako jevy./čin krádeže/. 

 To znamená, že ve svém mravním jednání jsme pozdviženi nad sféru věcí jako jevů do 

nadsmyslového světa. V tomto světě jsme svobodni, a požadavek mravního zákona platí 

oprávněně. Byť pachatel prohlásil svůj čin na základě určitých příčin za nutný, žalobce to 

neuzná .Lítost /v tom případě svědomí/ nad dávno minulým činem se neptá na čas, který 

uplynul, nýbrž jen na to , zda ta událost ke mně patří jako čin – právě pro nadčasový 

charakter.” /Svoboda vůle, nadsmyslový svět, transcendentální/…. 

Vycházeje z principů dějinných zákonitostí přijímáme, že základním rysem dalšího 19.století 

byla víra v pokrok, je doba moderní, která skončila fiaskem /1.světová válka/ a vznikl prostor 

pro nový pojem, který měl vyjádřit cíle a touhy následující doby. Jedná se o 

postmodernismus. 

Pro postmodernismus, který je považován za dominantní filozofii 20.století, je typické 

narušení moderního myšlení – určitosti a kritického rozumu. Dochází k nové formulaci 

hodnot euroamerické kultury – pravdy, poznání, vědy a postavení člověka. Nejedná se o 

rozklad hodnot, ale o změnu. Specifické hodnoty průmyslové moderny – píle , racionalita, řád 

nemají být odstraněny, ale nově interpretovány a kombinovány s hodnotami postmoderny 

…více jak, méně co / systemické myšlení …, hodnotový pluralismus…/ Nejnápadnějším 

znakem postmoderního způsobu zvýznamňování světa je smysl a cit pro rozdíly, zejména ve 

srovnání se smyslem modernismu pro jednotné a identické. Umění a vědu už neobklopuje 

aura jedinečnosti a neopakovatelnosti díla a tvůrce. Je to způsobeno informační akcelarací 

/TV, internet/– obecný přístup k informacím /v moderní době vyhrazeny jen nemnohým/. 

 

Vrácím se k nastolenému programu výkonnosti.  

Trvá, projevuje se stále intenzivněji. 
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Zdrojem k následující pasáži jsou výsledky výzkumu prováděného u populace pubescentů 

v lokalitě Olomouce se zaměřením – význam práce v lidském životě a další odhalené 

proměnné, které mohou nasvědčovat o  určitých trendech i u dospělých. 

Výstupy napovídají, že práce je to, co budoucí generace vnímá jako zdroj jistoty, volby, ale  

zaroveň jako, že je jen jednou ze  součástí lidského života.  

K problematice osobní svobody člověka baterie otázek odhalila, že na 1.místě je: “každý 

člověk má právo žít svobodně a nikdo mu v tom nesmí bránit “/…volný čas/ /173  - souhlasů, 

17 – napůl, 1 nesouhlas/ 

2.” svoboda jednotlivce se nesmí upřednostňovat na úkor práv pro ostatních lidi”/ 81 

souhlasů, 71 napůl, 36 nesouhlasů/ 

3.” lidé nesou plnou zodpovědnost za to , jak se jim daří”/55 souhlasů, 123 napůl, 14 

nesouhlasů/ 

4. “za svou chudobu si může většinou člověk sám” /53 souhlasů, 104 napůl, 47 nesouhlasů/ 

5. “za vznik chudoby může nespravedlnost ve státě” /37 souhlasů, 408 napůl,47 nesouhlasů/ 

……./systém – stát ?…./ 

6. “odpovědnost za to jak se lidem daří má stát” /31 souhlasů, 87 napůl, 74 nesouhlasů/  

 

Závěr 

Na závěr chci vyjádřit některé pojmy a výroky jako klíčová – uzavírající , některá pouze 

rétorická. ..prostor pro ústní diskusi, event. vysvětlení způsobu uvažování…. 

Pojmy – autorita, zodpovědnost, moc,sytém, ochrana,tvořivost, svoboda nejsou na sobě 

nezávislé, dokonce se někdy  implikují. 

-Soutěživost, vládní programy včetně konkurenceschopnosti / OP VK/ jsou cílem 

v současném  

 systému.  

-Jak se vnímá nezaměstnaný ? 

-“ Každý člověk západní civilizace je do jisté míry neurotik a většinou přijímá jen část pravdy 

o sobě.”  Tendence k soutěživosti vede k tomu, že člověk trpí tím, čím není.  /K. Horneyová/ 

“Neurotická osobnost naší doby” 

-“Svoboda není realizována, svoboda je ideálem, ke kterému lidstvo vzhlíží” 

 

Použitá literatura : 

Hodovský,A : Antologie etiky a morálky, 
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Dopita,M. a kol .: Sborník příspěvků pro učitelé občanské výchovy a základu společenských 

věd “ Občan ve 21 .století –kompetence výchovy k občanství” .2003 

Störig, H.j. :Malé dějiny filozofie 

Fromm,E.: Útěk od svobody” 

Heczko.S.: Obraz světa v pojetí postmoderny; časopis Marathón 
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Hyperaktivní dítě 
Miroslava Červenková 

 
 
S čilým ,čiperným  a neposedným dítětem se někdy setkal  asi každý.Jsou-li tyto 
a ještě další projevy  chování dítěte nadměrné ,hovoříme o hyperaktivitě 
.Zatímco čilost nebo čipernost je poměrně dobře ovladatelná ,neklid je zpravidla 
zvladatelný dítětem jen krátce a až pod silným tlakem okolí / např. hrozbou 
nějakého trestu/. 
 
Chování hyperaktivních dětí  
 
Hyperaktivita se projevuje nepřiměřeně  rychlým střídáním činností: 
 

- u ničeho dlouho nevydrží,ani u hry 
- střídá aktivity rychle za sebou 
- bývá brzy unaveno,jeho nervová soustava i svalstvo se ve srovnání 

s jinými dětmi unaví rychleji a vyžaduje odpočinek 
 
Střídáním dochází k zapojení dalších mozkových center a svalových skupin  
místo těch ,které již ovládla únava .Proto bychom měli dítěti dopřát potřebné 
uvolnění. 
 
-v zájmu jeho zklidnění jej neomezovat násilnými zásahy  
-umožnit mu hru a pohyb podle jeho potřeby 
 
Nutné je naučit se rozlišovat jeho potřeby od rozmarů . Zejména destruktivně 
orientované činnosti / např.ničení věcí,špinění okolí apod./dítěti tolerovat nelze. 
 
Ve skutečnosti hyperaktivita jako izolovaný samostatný jev se vyskytuje jen 
málo.Častěji bývá ve spojitosti s jinými obtížemi a poruchami psychiky.Celý 
soubor příznaků se pak nazývá lehká mozková dysfunkce  -LMD.  LMD má 
velmi pestrou a širokou paletu projevu.Jak známo z učitelské a rodičovské praxe 
, v naproste většině  případů se příznaky u těchto dětí kumulují.Zcela výjimečně 
není neklidné dítě též impulsivní ,roztěkané  a obtížně se soustřeďující . 
V současné době dochází celosvětově k upřednostňování pojmu ADHD  nebo 
jen ADD užíváním LMD u nás. Znamená to tedy ,že na rozdíl od české 
diagnostiky kdy se používá termín LMD / lehká mozková dysfunkce /, se 
v západních zemích prosazují termíny více popisované ,symptomatologiké. 
ADHD překládaná u nás jako porucha pozornosti s hyperaktivitou či ještě lépe 
jako deficit pozornosti s hyperaktivitou – znamená znalost psychologických 
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pochodů ,které vedou k zařazení úzkostně roztržitých nebo zasněných netečných 
dětí ,jejichž problémy jsou pravděpodobně odlišné .    

 
Další příznaky LMD 
-nápadný výrazně nerovnoměrný vývoj jednotlivých duševních funkcí 
-dítě má potíže v učení  
-má výrazně nápadné výkyvy nálad i psychické zdatnosti a výkonnosti  
-bývá méně obratné až neobratné 
-může vykazovat poruchy řeči a vnímání /mluví těžkopádně ,mívá potíže 
s výslovností složitějších a delších slov/ 
-mívá nápadně neúhledné písmo ,má potíže v kreslení a ve čtení 
 
Nabízí se samozřejmě otázka ,co je měřítkem výskytu uvedených poruch .V 
praxi se tyto děti často projevují jako narušitelé norem školního prostředí i 
norem společenských. 
Dítě,jehož chování v uvedených dimenzích zřetelně či výrazně vybočuje 
z obvyklé společenské konvence ,by mělo být po vzájemné dohodě rodičů a 
školy svěřeno do péče odborníků –nejlépe psychologů .Lze je navštívit 
v pedagogicko-psychologické poradně. 
Taylor /1996/ a Wodrich /1994/uvádějí,že pohled na ADHD a ADD prodělal 
v posledních letech značný vývoj od jednoduchého pohledu až na tyto diagnózy 
jako na neurologické postižení ,které je třeba léčit stimulací ,až po 
mnohovrstevný pohled na ADHD nebo ADD jako směs symptomů vyvolaných 
složitými interakcemi mezi geneticko výbavou ,neurofyziologickými 
charakteristikami ,psychickým vývojem a sociálním prostředím,a vyžaduje tudíž 
širokou škálu terapeutických strategií. 
 
Příčiny poruch   
Nutno hledat v nervovém systému dítěte.Jedná se o drobná 
poškození,eventuelně zvláštnosti v utváření mozkové tkáně vzniklé nejčastěji 
ještě před narozením dítěte nebo při jeho porodu. 
Nevznikají výchovou , na vině není ani rodinné či školní prostředí .Ale 
neznalost a výchovné zásahy mohou další vývoj ovlivnit. Inteligence sama o 
sobě nebývá postižena,avšak další související obtíže duševní výkonnost poněkud 
snižují. 
Je vysoce důležité stanovit diferenciálně diagnostický původ obtíží.Symptomy 
úzkosti,deprese,opozičního vzdoru,neklidu výchovných problémů apod.mohou i 
nemusí být symptomy ADHD.Podobné příznaky se mohou objevit např.u 
posttraumatických stresových poruch/ ztráta blízké osoby,sexuální 
zneužívání,týrání,rozvod rodičů,změna školy,přestěhování,dysfunkční rodinné 
prostředí,předčasná separace od matky,deprese matky v ranném věku 
dítěte,pocity nedostačivosti vůči sourozencům.Též u zjištěné diagnózy ADHD 
znamenají různé traumatické zážitky eventuální zhoršení již existujících 
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příznaků ,popřípadě objevení se dalších obtíží.Taylor /1996/ uvádí ,že špatná 
prognóza se u dětí s ADHD předpokládá v případech dysfunkční rodiny ,deprese 
matky a antisociálního chování otce.Nepřátelské vztahy v rodině jsou často 
určující pro přechod od hyperaktivity k poruše chování.Ve výzkumném projektu 
Prevence poruch socializačního vývoje dětí s LMD /Kavale-
Pazlarová,Matějček,Dytrych,Pilařová ,1997/byly jako faktory vedoucí ke 
zhoršení chování u dětí s LMD stanoveny :ambivalence matky,manželské 
konflikty,narození dítěte jako nechtěného,intrusivita matky,pocity viny 
matky,příliš mladá manželství 
  
Diagnózy ADHD nebo ADD se jeví jako různorodé nejen pro různý podíl 
příčinných souvislostí u jednotlivých případů ,ale i pro rozsah ,v jakém se 
spojují s různými typy dětské psychopatologie.Psychopatologické projevy 
bývají někdy rozdělovány na externalizované / zejména agrese,opoziční chování 
,výchovné problémy ,asociální chování  apod./a internalizované /zejména úzkost 
,deprese. 
Tailor /1996/ rozděluje děti s ADHD rámcově do tří skupin: 
 
1.skupina dětí s výrazným hyperaktivním chováním ,které se objevilo již 
v ranném vývoji dítěte a které bývá doprovázeno určitým vývojovým 
opožděním  
 
2.skupina dětí s pozdějším nástupem hyperaktivity ,diagnostikované až po 
nástupu školní docházky ,která bývá spojena s různými poruchami učení 
 
3.skupina dětí s přidruženými emočními poruchami / zejména úzkostí 
,depresí/.V této skupině se objevuje největší vliv stresových faktorů 
pocházejících ze sociálního prostředí dítěte. 
Kent /1997/ dále uvádí ,že ADD a ADHD je jen velmi málo diagnostikováno u 
dětí před vstupem do školy.Včasná diagnóza a raná péče o tyto děti je podle něj 
kýženým cílem ,neboť této poruše v předškolním věku věnují malou pozornost 
jak výzkumníci ,tak praktičtí lékaři i rodiče.Dále uvádí ,že ADD nebo ADHD 
může být diagnostikováno u dětí již ve věku dvou let a jednotlivé symptomy této 
poruchy mohou být určeny již v prvních měsících života dítěte.Autor uvádí 
deset rizikových faktorů / respektive symptomů/,které ,pokud se jich vyskytne 
více najednou ,mohou signalizovat rodičům i odborníkům , že by dítě mladší 
šesti let mohlo být diagnostikováno jako ADD či ADHD. Tyto rizikové faktory 
jsou následující : 
 
1.přítomnost ADD či ADHD u vlastních sourozenců nebo rodičů,  
2.nadměrné pohyby plodu –kopání, 
3.dráždivé chování dítěte /označované často jako větry/,které je nadměrně a 
obtížně léčitelné nebo trvá déle než do tří měsíců věku dítěte, 
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4.problémy se spaním nebo s dodržováním rozvrhu v prvním roce 
života.Tyto problémy mohou přetrvávat až do školních let, 
5.časté hyperaktivní,dezorganizované chování,které není projevem 
smysluplné explorace a zvídavosti nebo není očekávanou součástí specifické 
aktivity,  
6.časté nadměrné bouřlivé afekty a výrazná emoční labilita,která je spojena 
is malými podněty 
7.zhoršená adaptabilita –dítě se obtížně přizpůsobuje změně ,pravidelnému 
rozvrhu,pobytu ve skulině ,organizované aktivitě 
8.jiná vývojová opoždění /často mírného stupně /spojená s hyperaktivním 
chováním nebo nesoustředěností /např.pomalejší motorický či řečový vývoj 
,pomalejší vývoj dodržování čistoty,problémy v senzomotorické oblasti 
,pomalejší sociální vývoj apod. 
9. chronické ušní infekce uváděné ve spojitosti s hyperaktivním chováním 
nesoustředěností 
10.sklon k nehodovosti a malý smysl pro osobní bezpečnost a bezpečnost 
ostatních 
Kent uvádí ,že rodiče předškolního dítěte ,které vykazuje nejméně tři z těchto 
faktorů / respektive symptomů /,by měli konzultovat tyto problémy 
s odborníkem .Děti ,u nichž se vyskytuje pět a více těchto rizikových faktorů by 
měly být vyšetřeny .Vyšetření by mělo být velmi podrobné a zahrnovat 
pediatrické somatické vyšetření,podrobnou anamnézu,pozorování ,detailní 
posouzení všech známých skutečností včetně posouzení sociálního  / zejména 
rodinného prostředí /.  
 

Hlavní výchovné zásady 
-k dítěti přistupujeme s velkou trpělivostí,klidem,laskavostí a optimismem 
-posilujeme jeho sebevědomí-oceníme nejen úspěch ,ale každou 
projevenou snahu 
-předcházíme situacím ,za které by mělo být dítě potrestáno 
-spíše než zadáváním úkolů mu pomáháme svou aktivní účastí na 
společné činnosti 
-práci i hraní dělíme na krátké ,5-10 minutové intervaly prokládané 
dostatečným odpočinkem  
-řízené pohybové činnosti typu sportovních kroužků dítěti moc 
nevyhovují,jeho potřeby mnohem více uspokojuje spontánní pohyb 
/nejlépe pod nenápadným dohledem / 
-všestrannou podporu má dítě nacházet hlavně v rodině , a to u všech 
jejich členů,nejen u některých ,aby se mohlo cítit rovnoprávné 
-nezbytně nutná je komunikace a vzájemná spolupráce mezi rodinou a 
školou 
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-sledujeme podrobně reakci dítěte na úspěchy a zvláště neúspěchy / šetrně 
je s ním probíráme a vytváříme jejich hodnotné protiklady/,dítě je nemá 
prožívat v osamocení 
-velmi střízlivě a věcně zvažujeme výběr budoucího povolání ,při studiu 
na střední škole ,eventuelně na vysoké škole nebývá problém intelektová 
kapacita ,ale všechny uvedené obtíže s LMD související, z praxe je známo 
,že hyperaktivní děti a děti  LMD bývají úspěšnější a spokojenější 
v praktickém povolání 

 
 
 
Jeden konkrétní případ dítěte  LMD: 
 
Budeme mu říkat třeba Honzík  / ve třech a půl letech šel do mateřské školky 
,kam se velice těšil a líbilo se mu tam,školku navštěvoval jeden rok a nebyl 
vůbec žádný problém/.Druhý rok probíhaly ve školce změny a chlapce dali na 
jiné oddělení a tím dostal i jiné učitelky .Už po týdnu si na něho začala 
p.učitelka stěžovat / např. nepřevlíká se ,jde mu vše velice pomalu,musí na něho 
čekat,zajímají ho jiné činnosti, u ničeho dlouho nevydrží apod. , dle matky 
každé setkání s p.učitelkou byly samé stížnosti na chování Honzíka ,jak všem 
ostatním dětem ubližuje.    
 
Když mu bylo pět let ,začal chodit do hudební školy  a hrát na klavír.Paní 
učitelka okamžitě poznala ,že má problém s pozorností a koncentrací a rozvrhla 
mu hodiny do kratších intervalů.Tato p.učitelka umí Honzíka zaujmout a 
používá k tomu různých způsobů.Samozřejmě umí i pokárat ,pokud nacvičil ,ale 
vše je vyrovnané laskavostí a pochvalami . 
Když nastupovat do 1.třídy dětská lékařka poprvé konstatovala ,že by měl 
Honzík podstoupit vyšetření u psychologa,že se jí zdá hyperaktivní.Matce jen 
potvrdila ,to co si již delší dobu myslela a o čem nemohla delší dobu přesvědčit 
ani otce Honzíka. 
Matka uvádí ,jak se Honzík projevuje doma :stálé se na všechno ptá a na 
všechno chce slyšet odpověď ,všechno má potřebu si prohlížet a brát do ruky / 
dělá to problémy v obchodech/.Špatně a pomalu se obléká,dodnes mu dělá 
problém zavázat tkaničky ,nebo zapnutí knoflíku.Pokud má sedět na židli 
nevydrží bez pohybu snad ani chvilku.Má potřebu vše komentovat ,neustále 
skáče ostatním do řeči atd.  Jinak je velice citlivý,rád se mazlí, bezprostřední. 
Problémy samozřejmě nastaly i po příchodu na základní školu,samé stížnosti 
.učitelky a vychovatelky z družiny. 
Asi po prvním měsíci začal Honzík chodit ze školy smutný,začal být 
uzavřený.Říkal ,že má životní smůlu,že mu paní učitelka nerozumí,že se snaží 
apod. Začaly se mu hlavně zhoršovat známky a donesl první poznámky.Když se 
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s ním maminka učila doma neměla s ním sebemenší problém ,ale ve škole to 
zkrátka nedělalo dobrotu. 
Dětský psycholog nakonec potvrdil LMD a navrhl léčbu ritalinem, od té doby 
navštěvuje pedagogicko psychologickou poradnu , rovněž navštěvuje dětského 
psychologa.Ve škole se vyučuje dle individuálního vzdělávacího programu ,paní 
učitelka nešetří pochvalami a inspirací. 
Rovněž je důležité aby se dítě dostatečně unavilo,proto Honzík dochází s otcem 
sportovat,nyní navštěvuje 3.třídu základní školy ,již není ze školy tolik stížností 
a maminka Honzíka přeje všem rodičům těchto dětí hodně trpělivosti a hlavně 
hodně lásky. 
 
V nejnovější literatuře se již jako prokázaný vyslovuje názor na LMD jako o 
rizikovém faktoru pro pozdější vývoj jedince .Hyperaktivita není jednoduše 
projevem nezralosti a takto postižené děti z tohoto problému většinou spontánně 
nevyrostou / uvádí např. Tailor , Pilařová ,Pazlarová apod./ Nebo dále uvádí ,že 
u diagnózy LMD se stane zhruba třetina dětí v dospělosti  „normálními“ 
dospělými,třetina  má v dospělosti mírné problémy ,které zasahují do jejich 
schopnosti a adaptace , a třetina má problémy vážné. V adolescenci jsou tyto 
problémy považovány : školní obtíže ,předčasný odchod ze školy, delikvence 
,dopravní nehody,emoční labilita a problémy s vrstevníky. 
 
Byly též zaznamenány korelace mezi hyperaktivitou, impulzivitou,poruchami 
pozornosti a výchovnými problémy v dětství a pozdější kriminalitou. Asi 
v šedesáti procentech případů přetrvává LMD do adolescence a dospělosti  a je 
v příčinné souvislosti s psychiatrickými  obtížemi- depresí,závislostí na 
alkoholu,vztahovými problémy a nestabilitou v zaměstnáni. 
 
 
Dále se např.uvádí ,že asi u 25% dětí s LMD se objevuje v dospělosti 
antisociální chování a asi 65% případů přetrvávají některé ze symptomů 
LMD.Za faktory ,které snižuji riziko problémů v adolescenci se považuje např. 
vysoký intelekt ,vysoký sociální status rodiny,dobré vztahy s vrstevníky, malá 
agresivita,malé nebo žádné výchovné problémy v dětství,rodiče bez emočních 
problémů,relativně bezproblémové vztahy s rodiči v dětství. Čím více je 
přítomno těchto faktorů ,tím nadějnější diagnóza může být vyslovena z hlediska 
dlouhodobé adaptability.Dále se uvádí ,že hlavním cílem terapie je podle 
některých odborníků zabránění vzniku a rozvoji poruchy chování ,neboť pokud 
je LMD doprovázeno poruchou chování ,je jeho prognóza horší. 
                                                                                                                                                     
Použitá literatura: 
A.Kucharská , Specifické poruchy učení ,chování  Sborník 1996 ,1999 
Z.Matějček,Pilařová,Pazlarová , LMD v katamnestickém sledování 
Šebek M. , Neklidné dítě a jeho výchova   
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Alkohol jako patologický jev Ostravska 
Hana Černínová 

 

Žijeme v době, kdy nám život usnadňuje výpočetní technika, bez které si dnes 

již neumí představit svět mnohé dítě. Dnešní populace jezdí v autech za milióny 

korun a většina lidí se za nimi ani neohlédne. Denně používáme věci , o kterých 

by se nám před necelými dvaceti léty ani nesnilo. A přece je doba dnešní v 

něčem jaksi podobná té minulé, co se týče lidí závislých na alkoholu. Těch kteří 

této droze propadli, bez ohledu na stupeň sociálního postavení ve společnosti. 

 

 Rozhodla jsem se věnovat Ostravsku, místu, kde žijí celý svůj dosavadní 

život. Právě zde se alkoholu "daří" až příliš. A nejen dospělí řeší své trable tímto 

nešvarem. O to horší je alkoholismu už u mladší školní generace. 

 

Přeměněna Moravské Ostravy ve velkoměsto 

 

 Moravská Ostrava se stala na přelomu 19. a 20. století hospodářským a 

společenským centrem jedné z nejprůmyslovějších oblastí tehdejší habsburské 

monarchie. Bouřlivý rozvoj báňského, hutního, strojírenského a chemického 

průmyslu, a také stavebnictví v ostravské aglomeraci vyvolaly nadměrnou 

potřebu pracovních sil, která nemohla být zajištěna z vlastních zdrojů. Proto 

nastal do města a okolních obcí masový příliv dělnictva, nejen z Moravy, 

Západního Slezska, ale i etnicky polské Haliče, jež byla také součástí rakousko- 

uherské monarchie a měla s ostravskou průmyslovou oblastí dobré dopravní 

spojení. Tato rozsáhlá imigrace způsobila velmi dynamický populační vývoj 

Moravské Ostravy, jaký neměl obdoby u žádného města v českých zemích. 
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Příliv negramotných (až 80 %) mladých dělníků z Haliče nepříznivě ovlivnil 

vzdělanostní úroveň obyvatelstva města.  

 

Kořalecký mor 

 

 Velmi zhoubným společenským jevem v tomto období kromě kriminality 

byl také alkoholismus, který spolu s ostatními sociálními problémy prohluboval 

bídu, narušoval zdraví dělnictva a jeho morálku. Počátky alkoholismu spadají 

zřejmě až do předindustriálního období, což lze dokázat založením 

Abstinentního spolku při římskokatolickém farním úřadě v Moravské Ostrvě v 

roce 1844 (k 18.5.1845 měl už 684 členů ze všech vrstev obyvatelstva). Přílivem 

nových pracovních sil hlavně z Haliče, kde byl alkoholismus velmi rozšířen 

nabylo požívání alkoholických nápojů značných rozměrů. Už v roce 1899 žilo v 

Moravské Ostravě 189 notorických alkoholiků . V roce 1907 byli 2 notoričtí 

alkoholici do 20 let, 219 ve věku 20-40 let, 130 ve věku 40-60 let a 15 nad 60 

let.  

 

 Alkoholismus byl nepřímým důsledkem sociálního útisku a 

nespravedlnosti, bídy, životních rizik, zejména hornické práce a celkového 

pocitu bezmocnosti a bezvýchodnosti. U ostravského dělníka se spojila všechna 

možná pokušení, takže se z mnohých stali notoričtí pijani. Nadměrné požívání 

alkoholu podpořil nárůst hostinských a obchodních živností. Například už v roce 

1888 bylo v Moravské Ostravě 36 hostinců a 6 vináren. O dvacet let později tu 

bylo 8 hotelů, 6 kaváren a 51 hostinců. V roce 1843 fungovalo na Ostravsku 12 

lihovarů a 2 pivovary (nejznámější z té doby byl Strassmannův pivovar).  

 

 Tzv. "kořalecký mor", který zasáhl tak hluboce ostravsko, vzbudil 

dokonce pozornost i ve vídeňských kruzích a stal se předmětem vědeckého 

zkoumání. Například v únoru 1901 sem přijel vídeňský lékař R. Wlassak (jeden 
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z hlavních představitelů hnutí proti alkoholismu v habsburské monarchii), aby se 

na místě seznámil se skutečným stavem tohoto vážného společenského jevu. 

Ještě ve stejném roce přednášel výsledky ostravského výzkumu na Kongresu 

proti alkoholismu ve Vídni.  

Ostrava držela primát nejen v počtu hostinských koncesí, ale i ve spotřebě 

alkoholu na osobu. Statistiky z roku 1843 uvádějí, že místní lihovary 

vyprodukovaly 6.421 věder lihových nápojů a pivovary 3.770 věder piva (1 

vědro =56,5 l). 

Dalšími neduhy tohoto období byla vysoká kriminalita, vraždy, rvačky, 

přepadení, loupeže i prostituce. 

 

Alkohol a dnešní mládež 

 

 V současné společnosti je požívání alkoholických nápojů u mladistvých 

velmi závažným projevem. Alkohol patří podobně jako cigareta mezi 

samozřejmé součásti společenské zábavy, slouží jako pojítko pro dosažení  

chybějících kladných emočních stavů a redukci stavů negativních (nervozita, 

nesmělost, špatná nálada, nuda apod.). 

Užívání alkoholu v mladším věku je nebezpečné pro rychle se vyvíjející 

závislost jak psychickou tak i fyzickou.U dětí a mládeže jde často o vážné 

zdravotní komplikace v souvislosti s popíjením alkoholu (akutní otravy, selhání 

metabolických funkcí, úrazy). Průměrný věk dětí s otravou alkoholem je 15 let. 

Nejmladší opilé dítě ve Fakultní nemocnici v Ostravě mělo 8,5 roku. 

Nejoblíbenějším "dětským" nápojem se stala vodka a tvrdý alkohol. V nejednom 

baru se nalévá alkohol nezletilým dětem, nezřídka najdou děti zdroj přímo doma 

u svých rodičů. 

Podle Březovského je alkoholu přisuzována pozice dle životního stylu rodiny a 

způsobu konzumace alkoholu u rodičů (nápodoba), až na druhém místě je 

skupina vrstevníků. 
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Poruchy osobnosti takto získané vedou k vážným důsledkům ve vývoji dítěte. 

Skála uvádí, že ne všichni mladí lidé, kteří začínají pít před svými osmnáctými 

narozeninami budou mít s pitím problémy ve svém budoucím životě. Poměrně 

velké riziko však existuje. 

Důležitým faktorem ve vysoké spotřebě alkoholu je i poměrně nízká cena 

některých alkoholických výrobků a především velmi intenzívní reklamní 

kampaně výrobců či prodejců, které na nás útočí ze všech stran a ve kterých je 

alkohol jakýmsi nástrojem pro větší úspěšnost ve společnosti. 

 

 Dalšími symptomem jsou genetické dispozice, které jsou považovány za 

významný faktor, který může zvýšit tendenci k závislostem na psychotropních 

látkách obecně. 

 

Závěr 

 

 Ostrava jako velkoměsto je známá v celé České republice svou Stodolní 

ulicí, na níž v posledních několika letech vzniklo téměř padesát barů a 

hospůdek. Zde i v jiných lokálech tráví velká část mladých lidí své víkendové 

večery, aby pak v pondělí vyprávěli kamarádům své zážitky a zkušenosti z 

alkoholového opojení.  

 

 Téma o alkoholismu je velmi obsáhlé a náročné. O Ostravě by se náhodný 

čtenář této práce mohl domnívat, že je to město, kde místo řeky jím protéká 

vodka. Ostrava je pěkné město s hornickou minulostí, která však zanechala 

zdejšímu kraji kromě uhlí také nějaké ty vrásky.  

 

 Lidé se vždy snažili najít možnost uniknout svým problémům, dosáhnout 

pocitu štěstí, pohody, síly a mimořádných schopností, fantastických zážitků a 



 18

inspirace. Bylo pro ně lákavé získat něco takového hned a bez vynaložení 

námahy. Tuto možnost, nebo alespoň její iluzi jim mohl poskytnou alkohol. 

Mohl vyvolat žádoucí pocity, po určitou dobu je zbavit nejistoty, starostí a 

strachů, zlepšit tak jejich sebehodnocení, dosáhnout snadného a rychlého 

uspokojení. Přesto že je obecně známo, že alkohol má na zdraví člověka 

nepříznivé důsledky, lidé se jich nikdy nedokázali zříci. 

 

"Závislost zpravidla přivádí postiženého člověka do tělesné, psychické a sociální 

bídy a vede často k předčasné smrti... Ničí důstojnost, protože narušuje sebeúctu 

a rozvrací akceptování takového člověka sociální sítí"  

        Rahn a Mahnkopf, 2000 

 

Zdroje a použitá literatura 

 

M. Vágnerová - Psychopatologie pro pomáhající profese, 2004 

Milan Nakonečný - Sociální psychologie, 2004 

Skála - ... Až na dno, 2004 

P. Březovský - Tabák a alkohol v ČR 

J. Korbelářová , H. Wawrecká , Z. Wludyka, R. Žáček - Ostrava 1880 - 1939, 

2000 

Sborníky města Ostravy č. 13 - 16 z roku 1975 - 1990 

Ostravské muzeum na Masarykově náměstí - v současné době probíhá výstava s 

názvem "Ostrava město neřesti". 
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Přílohy 

 

 
R. 1841 měšťané pivovar na Pivovarské ul. pronajali židovskému podnikateli M. 

Strassmannovi, který prosperující podnik r. 1888 odkoupil. počátkem 20. stol. se 

"Strassmanův pivovar" stal majetkem akciové společnosti. V 50. letech byl 

pivovar zrušen a zbourán. 
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Dobový pozdrav z Ostravska. 
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Texty z místního tisku z let 1906 a 1907 

 

 

 

 



 22

 

Systemická a systémová terapie jako možnost práce 
s rodinami dětí umístěných v resocializačních zařízeních  

(výchovných ústavech) 
Věra Filipi 
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1. Spolupráce rodiny s výchovným zařízením 
2. Role rodičů ve vztahu s výchovným zařízením 
3. Systémová terapie 
4. Systemická terapie¨ 
5. Možnosti využití systémové a systemické terapie při práci s rodinou „problémového“ dítěte 

ZÁVĚR 
SEZNAM LITERATURY 
 
ÚVOD 
Tématem práce je systémová a systemická psychoterapie jako možnost práce s rodinami, jejichž děti 
jsou umístěny na základě nařízené ústavní či uložené ochranné výchovy do školských zařízení, ať do 
výchovných ústavů či dětských domovů se školou. Diagnostické ústavy, v nichž jsou děti umístěny 
zpravidla na osm týdnů považuji v rámci práce s rodinou za důležité „vstupní činitele“, ale vhledem 
k problematičnosti umístěných dětí se domnívám, že je v jejich případě, tedy i v případě jejich rodin, je 
nutná dlouhodobá terapeutická práce. Otázkou samozřejmě je, jestli by tato práce neměla být součástí 
sociální práce a sociální kurately ještě před umístěním dítěte do resocializačního zařízení. Vhledem 
k dnešnímu stavu reality se touto otázku však nebudu již dále zabývat a budu uvažovat pouze o 
možnosti práce s dětmi dlouhodobě umístěnými v resocializačních zařízeních a s jejich rodinami. 
Toto téma jsem si zvolila ze dvou důvodů. Jednak se již dva roky věnuji sestavení rolové typologie 
rodičů dětí umístěných v resocializačních zařízeních, a jednak mne zaujalo téma výcviku, v němž byla 
věnována pozornost systémovému přístupu v psychoterapii. Teprve studiem materiálů jsem zjistila, že 
existují dva velmi odlišné proudy psychoterapie, tedy systémový a systemický. Cílem této práce je 
pouze představit dané směry a na základě již získaných informací z probíhajícího výzkumu a 
prostudované literatury, se pokusit nalézt přínosy pro práci s touto specifickou rodinou. Práce si tedy 
neklade za cíl objasnit všechny možnosti práce s „problémovou“ rodinou. 
 
 

1. Spolupráce rodiny a výchovného zařízení 
Pokud nahlédneme do odborné literatury, je doporučována spolupráce mezi rodinou a výchovným 
zařízením (Matoušek, 2005). Mapování současného stavu spolupráce se pak věnuje Labáth (2001, 
2004). Labáth přímo upozorňuje na využití rodinné terapie ve výchovné práci resocializačních 
zařízení. Wolan (2005, s.100) taktéž spatřuje v rekonstrukci rodinných vazeb jeden z hlavních cílů 
práce s mládeží v rámci ústavní péče. „Ksiezniczka“ inovační program výchovy ve výchovném 
zařízení je realizací tohoto konceptu ve výchovném ústavu pro dívky. Podrobněji se technikám práce 
s rodinou dětí umístěných v ústavní péči věnuje také Hagen (in Schaefer,Swanson, 1993), který 
vymezuje typologii rodičů dle rodinných problémů s návrhy vhodných intervencí: 
 nepřítomní rodiče- rodiče jenž jsou uvěznění,nemocní, či nemají o dítě zájem, 
 rozpolcení rodiče – rodiče tráví mnoho času mimo rodinu, 
 ochuzení rodiče- rodiče jsou zahrnuti množstvím problémů, přičemž základním problémem 

rodiny je prosté přežití, 
 závislí rodiče – rodiče užívají návykové látky, 
 týrající rodiče – rodiče týrali dítě před umístěním do ústavní péče. 
 
Hagen však také uvádí, že největším úskalím práce s rodiči umístěných dětí je nutnost velkého 
nasazení personálu. V případě, že personál nebyl plně zainteresován nedařilo se celému týmu najít 
vhodnou formu intervence pro dítě, potažmo jeho rodinu. Tato forma práce, tak dle autora, klade velké 
nároky na odbornou připravenost, ale především osobní zainteresovanost týmu.  
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Matoušek (2003, s. 126) v této souvislosti uvádí: „Výzkumné sledování efektivity programů pro 
delikventní mládež, které postupovaly cestou ovlivňování rodiny, ukázalo jejich nízkou účinnost. A to 
bez ohledu na použitý přístup, jímž byla sociální případová práce, rodinné poradenství nebo rodinná 
terapie“. Dále se pak Matoušek domnívá, že tento neúspěch může být spojen se stereotypem vnímání 
těchto rodin jako nefunkčních a předem zavrhnutí možnosti ji ovlivnit a změnit.  

 

2. Role rodičů ve vztahu s výchovným zařízením 
Abychom mohli dále uvažovat o možnostech práce, popř. terapie s rodinou uvažovat, musíme si 
položit otázku: Jaké rodiny mají děti v ústavní péči a jsou ochotny či schopny spolupracovat 
s výchovnými zařízeními? Hledáním odpovědi na tuto otázku se zabývám již dva roky jako součást 
celonárodního výzkumu, jehož součástí je právě sestavení rolové typologie rodičů vůči výchovnému 
zařízení. 
Jen pro základní představu uvádím rolovou typologii, kterou jsem sestavila na základě předvýzkumu a 
nyní je ověřována kvantitativní dotazníkovou metodou.  

1. Rodiče „partneři“ – očekávají od zařízení pomoc při řešení problému. Dítě výchovně 
nezvládají a vidí v jeho umístění do výchovného zařízení možnost ochrany a pomoci. 

 Vůči zařízení otevření. 
 Informují aktivně o situaci v rodině,aktivně také vyhledávají informace o zařízení. 
 Pravidelně komunikují s pedagogickými pracovníky, popř. vedením zařízení. 

2. Rodiče „alibisté“ – umístění dítěte do výchovného zařízení vnímají kladně, přenášení tak 
odpovědnost za výchovu dítěte na jinou instituci. 

 Vůči zařízení jsou uzavření. 
 Informace o zařízení nevyhledávají, za pasivní se dá označit i jejich informování ústavu o 

změnách v rodinných poměrech apod. 
 Se zařízením komunikují formálně, do kontaktu vstupují především na základě iniciativy 

zařízení. 
3. Rodiče „nepřátelé“ – umístění dítěte do zařízení vnímají jako neobjektivní, často až 

neoprávněný, zásah do jejich výchovy. 
a) Rodiče mají zájem o návrat dítěte. 

 Vůči zařízení jsou uzavření. 
 Informace o zařízení vyhledávají aktivně z různých zdrojů, avšak informace o rodině dodávají 

pouze sporadicky. 
 Komunikují velmi aktivně, lze však hovořit o účelovém chování. 

b) Rodiče „rezignovaní“. 
 Vůči zařízení jsou uzavření. 
 Informace o zařízení nevyhledávají ani informace o rodině neposkytují. 
 Komunikaci se vyhýbají. 
 
Tento základní koncept byl v průběhu předfáze výzkumu ještě propracován. Hlavní 

výzkumnou metodou se tak stal dotazník, obsahující tvrzení o chování rodičů vůči 

výchovnému zařízení. Vzhledem k možnosti rozdílného přístupu každého rodiče, byl 

dotazník posléze rozčleněn na dvě části –matka, otec. Tvrzení postihují základní kategorie 

pro určení variant rodičovských rolí vůči výchovnému zařízení. Došlo také k větší vnitřní 

diferenciaci dimenzí oproti původnímu teoretickému konceptu a to nejen vzhledem k obsahu, 

ale také času. Jak ukázal předvýzkum chování rodičů vůči výchovnému zařízení je do jisté 

míry determinováno předchozím komunikací s orgány sociálně právní ochrany (sociálními 
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kurátory)1. Tvrzení o chování rodičů má tedy dvě základní části, jednak chování vůči 

výchovnému zařízení a jednak chování vůči sociálním kurátorům, a to jak před umístěním 

dítě do výchovného zařízení, tak posun během pobytu dítěte v zařízení. 

Sledované položky - tvrzení: 
 Komunikace (komunikant, formy, frekvence, zaměření). 
 Motivace ke kontaktu. 
 Ochota ke spolupráci. 
 Informovanost (o zařízení, o převýchovném procesu, o dítěti). 
 Otevřenost. 
Vzhledem k vedlejšímu výzkumnému cíli a teoretickému konceptu Hagena (in Schaefer,Swanson, 
1993) jsou v rámci dotazníku získávány i základní informace o sociálních charakteristikách rodiny. 
Výchovné charakteristiky rodiny pak poskytl standardizovaný dotazník ADOR (Matějček, Říčan, 1992), 
jež zjišťuje postoje, jednání a výchovné praktiky rodičů, tak jak se jeví dětem v pubertě a adolescenci. 
Respondenty jsou sociální kurátoři v místě bydliště rodiny i sociální pracovníci ve výchovném 

zařízení, neboť z důvodu ochrany osobních údajů nelze kontaktovat přímo rodiny dětí.  

 
Následující kapitoly jsou věnovány představení systémové a systemické terapie. Jako hlavní zdroje 
této části textu byla využita práce M. Konečného (2007), Matouška (2001) a S. Kratochvíla (1997). 
 

3. Systémová terapie (rodinná terapie) 
Rodinná terapie se začala rozvíjet po druhé světové válce, jako součást práce s pacienty 
s psychickými poruchami. Zdůrazňuje systémové myšlení, tj. cirkurální kauzalitu, tedy propojenost 
různých pojmů, o nichž se dříve uvažovalo jen v pojmech lineárně působících příčin vyvolávajících 
následky. (Kratochvíl,1997, s. 262)  
V rodinné psychoterapii je objektem pozornosti celý rodinný systém, nikoli jedinec. Dokonce i pokud 
terapeut pracuje pouze s jedince, uvažuje o něm jako o součásti jeho rodiny. Chorobný symptom 
jedince je jen projevem patologie systému jako celku.  
V rodinné terapii, jež se mimo jiné vyvinula také za pomoci kybernetiky, jde o takovou práci s rodinou 
a o takový přístup, který je schopen v rodině definovat vzorec, tj. pattern – samostatnou vztahovou 
strukturu, dynamický interakční vzorec. Pattern je cosi, co kultura nabízí jako způsob vhodného 
chování. Tyto vzorce pak umožňují, že se lidé k sobě chovají očekávanými způsoby. (Konečný, 2007) 
V systémové terapii rozumí terapeut rodině jako  otevřenému systému, do něhož je možné vnášet 
informace formou intervencí na principu vsup – výstup. Cílem terapeuta je dosáhnout pozměnění 
rovnováhy systému tak, aby změna byla trvalá. Terapeut se snaží o změnu systému, která umožní 
opustit symptom. Je expertem přinášejícím v direktivních intervencích nová řešení, která zbaví rodinu 
nutnosti symptom používat. Změna se děje v rámci stávajícího systému, který se sám zásadně 
nemění. Lze tedy říci, že rodina vlastně utváří problém, aby udržela rovnovážný stav. 
 
Přístupy řazené pod systémovou terapii: 

Strategická terapie  
Představitelé: John Weakland, Jay Haley 
Strategická terapie pracuje velmi zjednodušeně s tzv. paradoxní intervencí. Vychází z předpokladu , 
že problémy jednotlivců vznikají buď nadměrným nebo nedostatečným důrazem na běžné potíže. 
Členové rodiny se snaží tyto potíže vyřešit obvykle neadekvátním způsobem. Terapeutovi pak stačí 
                                                           
1 Sociální kurátor – zajišťuje sociálně-právní péči o děti (OSPOD) ve smyslu zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-
právní ochraně dětí. Sociální pracovníci (sociální kurátoři) vstupují do kontaktu nejen s výchovným zařízením, 
ale také s rodinou klienta. Lze tedy konstatovat, že právě oni, mají nejlepší informace o rodinném zázemí klienta. 
Jako velmi důležitá se nám jeví také jejich dlouhodobá práce s klientam, jak před umístěním do výchovného 
zařízení, tak v případě jeho opětnému navrácení do rodiny. 
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pouze definovat problém, diagnostikovat dosavadní „špatná“ řešení- co a jak se děje – a nahradit je 
novými, například za pomoci paradoxní intervence (problém na než se pacient soustředí je paradoxně 
zaměněn za jiný přesně opačný, tak pacient soustředí pozornost na nový problém a tím paradoxně 
řeší problém původní). 
Terapeud intervenuje direktivně a jeho cílem je drobnou změnou v organizaci systému vyvolat žádoucí 
definovanou  změnu odstranit symptom, který zastavil přirozený vývojový proces. 
  

Terapie rodinných systémů 
Představitelé: Murray Bowen 
Tento model klade důraz na diferenciaci rodinného systému a zároveň na prohloubení zážitku 
vzájemnosti. Představitelkou tohoto systému je také Virginie Satirová a její čtyři nesprávné rigidní 
vzorce v komunikaci členů v rodině. Dalším představitelem je i B. Hellinger a jeho rodinné konstelace.  
 
Systémová strukturální terapie 
Představitelé: Salvator Minuchin 
Rodinná struktura je dle něj soustavou pravidel,podle níž se jednotlivci v rodině vztahují k sobě 
navzájem. Struktura se projevuje praktickými činnostmi, jimiž členové systému vykonávají funkce 
rodiny při uspokojování jejich potřeb a nároků okolí. Systém lze členit na subsystém partnerský a 
sourozenecký. Terapeut diagnostikuje nefunkční a dysfunkční vlastnosti systému i subsystémů na 
základě hranic a vazeb, a definováním vlivu či moci členů rodiny. Cílem terapie je změna 
identifikovaných dysfunkčních vlastností systému na eufunkční. 

4. Systemická terapie 
Představitelé: 
M.S. Palazzová, Cecchin, Boscolo, Paratová, White, Epson, Andersová atd. 
Jestliže jsem uvedla, že v systémové terapii je systém vnímám jako otevřený, tak systemická terapie 
k němu přistupuje jako k uzavřenému, který je autonomní a sám sebe regulující. Zněny v systému 
však nelze vysvětli pomocí lineární kauzuality. Hovoříme o cirkulární kauzualitě, tzn. o nelineární 
provázanosti všech jevů. Nejde o systém příčin a následků, ale o složité zpětnovazebné okruhy. 
Problém není vnímám jako symptom, tedy patologie, ale jako to, co systém samo utváří. Problém 
vytváří systém, ale nic objektivně neexistuje. Vše se vytváří pomocí „jazykování“, příběhům , které 
jsou vyprávěny  na jejichž postupně se měnící podobě pracuje jak autor, tak posluchač. Člověk (bytost 
vyprávějící, narativní) vypráví příběh a událostem přikládá určitý význam. 
Terapeut tedy provází rodinu při hledání nových významů jejich obtíží,  jeho hlavním nástrojem je 
intervence na úrovni jazyka: „mluvení o problému“, čímž vzniká prostor pro jeho předefinování. Není 
expertem, ale společně s rodinou terapeutický systém. Změna komunikace pak mění systém, což 
umožňuje pozice terapeuta přímo v systému. Nelze také využít direktivního přístupu, neboť nelze 
předpovědět reakce rodinného systému. 
 
Metody v rámci systemické terapie 
 Narativní terapie 
Jde o společnou práci terapeuta a skupiny klientů na příbězích obsahujících problémy některého 
z členů. Jde tedy o rozhovory v nich dochází k dekonstrukci původních významů událostí a jejich 
následnou rekonstrukci. Objevují se tak nové perspektivy a možnosti pro vývoj osob i vztahů. 

 Cirkulární dotazování 
Technika nepřímé formy získávání informací. Neptáme se pacienta na to co si myslí, ale na to co si 
myslí jiný člen rodiny. 
 Externalizace problému 
Metoda, že označuje pacientův problém nebo symptom za něco vně pacienta a nepatřícího k jeho 
osobnosti. 
 Pozitivní přeznačkování problému 
 Vyjádření o pochybností o možnostech změny a paradoxní pokyny 
 
5. Možnosti využití systémové a systemické terapie při práci s rodinou „problémového“ dítěte 
Spolupráce mezi rodinou a výchovným zařízením je odbornou literaturou doporučována a často 
označována jako jedna ze základních forem práce daného zařízení. Neboť jako uvádí  Škoviera 
(2007) je nutné přiznat, že po návratu dítěte do nezměněného rodinného prostředí není možné, aby 
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dítě, pokud změnilo své chování a uvažování, si jej v tomto prostředí dlouhodobě udrželo. Dítě by pak 
v tomto případě bylo tím „nejzodpovědnějším“ členem rodiny. Zde narážíme na základní teorie sociální 
pedagogiky a vlivu prostředí na  jedince.  
Škoviera dále pak uvažuje o možnosti oddělit problémové dítě a problémovou rodinu a vyléčit každou 
část zvlášť, aby poté mohli žít společně. Jako nutnou součást této strategie však vnímá i rodinnou 
terapii.  
Bohužel, jak již bylo uvedeno, klade tato forma práce velké nároky na zaměstnance, a to nejen na 
terapeuty, ale veškerý pedagogický personál, tak na účast rodiny. Rolové typologie rodičů, jež byly 
vymezeny na základě předvýzkumu, se zatím nepodařilo potvrdit v tomto rozsahu, přesto je již nyní 
zřetelně patrné, že převažuje ve výchovném stylu rodičů, obzvláště ze strany matky přístup 
nezvládající, ospravedlňující dítě, naopak otcové jsou často velmi dominantní s až agresivním 
jednáním vůči dítěti. Co se týče sociálního zázemí, nemálo rodin pochází ze střední až vyšší sociální 
vrstvy společnosti. Sociální a výchovné charakteristiky rodin, jak se domnívám, vybízejí přímo 
k rodinné intervenci, neboť problematické chování dětí může být důsledkem a přímou součástí tohoto 
prostředí.  
Problémovou položkou je však ochota ke spolupráci a ke komunikaci. Škoviera (2007) uvádí 
stereotypy ve vnímání výchovného zařízení rodičem. 
 Moc – o umístění dítěte rozhoduje soud, zařízení určuje pravidla a ještě vymáhá platby za pobyt 

dítěte. Rodič i dítě pak zařízení vnímají jako trestající, ač zařízení se vymezuje jako pomáhající. 
 Negativní nastavení – obě strany, zařízení i rodiče, o druhé straně má negativní obraz. 
 Rivalita a očekávání . 
Pokud si položíme otázku o možnostech systemické a systémové terapie, domnívám se, že možnosti 
a především nutnost terapeutického přístupu jsou nasnadě. Nutná je samozřejmě změna v přístupu 
personálu k rodině a odbourání stereotypního vnímání a následně tak odstranění i stereotypů rodin. 
Ale jak ukázal výzkum dají se vytipovat rodiny, které mají zájem o změnu a jsou ochotny komunikovat 
a spolupracovat na změně. Další otázkou, jež zde spatřuji, je vhodnost direktivního terapeutického 
přístupu. Vzhledem k již uvedeným údajům, stereotypům ve vnímání rodin i výchovných zařízení, by 
direktivní přístup pouze dále rozvíjel moc a tak „bezmoc“ rodičů. Jako vhodnější, především pro rodiče 
s menší ochotou ke spolupráci, spatřuji možnosti způsobu nedirektivního tedy systemického přístupu.  

ZÁVĚR 
V práci s rodinou, jako celkem, považuji za nutný krok v péči o problémové děti a mládež, neboť dítě 
je v ústavní péči do osmnácti, popř. devatenácti let věku. Nemusí samozřejmě odcházet zpět do 
rodiny, ale často tomu tak je, ale ztráta rodiny a rodinného zázemí je i pro dospělého člověka 
obrovským sociálním handicapem. Proto udržení komunikace mezi rodičem a dítětem a náprava či  
změna stávajícího vztahu bude vždy ku prospěchu dítěte i společnosti. Děti také kontakt s rodinou a 
její návštěvy uvádějí, během pobytu v zařízení, jako jeden z hlavních motivačních prvků. Přitom 
z pohledu personálu, návratem do původního rodinného systému, se dítě navrací k původním 
vzorcům chování. Nelze opomíjet ani vliv vrstevnických skupin, který v dnešní postmoderní 
společnosti nabývá na významu. Ale i přes to, jsou terapeutické přístupy práce s rodinou další 
možností práce ve výchovných zařízeních. 
Cílem této práce bylo pouze představit systemickou a systémovou terapii a na základě již získaných 
informací z probíhajícího výzkumu a prostudované literatury, se pokusit nalézt přínosy pro práci 
s touto specifickou rodinou.  
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I. Úvod 
Jedním z významných faktorů, které formují osobnost člověka, je sociální prostředí, kterého je součástí. Při 

současném životním stylu a společenských poměrech se v posledních letech značně oslabil pozitivní formativní 

potenciál spontánně vznikajících, neformálních malých sociálních skupin. Převažuje orientace na materiální 

hodnoty a spotřební způsob života, prohlubují se majetkové rozdíly, vyvolávající nevhodné způsoby 

kompenzace a vyrovnávání se bohatším vrstevníkům. Rodiče často nemají na výchovu dětí dostatek sil či času a 

nepromítají dostatečnou měrou do svého výchovného stylu a působení současné vlivy ve společnosti. V oblasti 

školské výchovy a institucí postupně přestává fungovat systém formální moci výchovných autorit. Současné děti 

a mládež zaujímají k autoritám otevřeněji kritičtější přístup. Mají tendence vidět výchovu jako poučování, 

moralizování, výčitky, trestání, a přitom vidí, že skutečné etické principy v mezilidských vztazích jsou často 

porušovány právě výchovnými autoritami a předními představiteli ve společnosti. V praxi se tedy děti setkávají 

s mnohdy selhávajícím nebo nepodnětným sociálním systémem, na jehož základě pak mají značně omezenou 

možnost rozvíjet emocionálně významné a blízké vztahy k autoritám v rodině i mimo ni a nacházet hodnotné 

sociální vzory. Jednou z možností, jak pomoci dětem zorientovat se ve složitém společenství dnešních lidí a 

v jejich vzájemných vztazích, může být právě  určitá forma sociálně-psychologického tréninku, který vychází 

z úrovně vývoje a vývojových potřeb dětí a dospívajících. 

Sociální interakce je základem socializace člověka. Lidská podstata není dána jen biologickým potenciálem, ale 

soužitím s druhými lidmi – socializací. Individualistické zaměření prosazuje soupeření, soutěžení. Skupinové 

zaměření upřednostňuje spolupráci, koordinaci, vnímavost k druhým a vzájemnou pomoc. Skupinovému 

zaměření se učíme obtížněji než individuálnímu. Učíme se mu v rodině, ve škole, v každé malé skupině, do které 

patříme. Ale nejkoncentrovanější  a nejefektivnější je učení se těmto dovednostem ve speciálních výcvikových 

skupinách, kde máme možnost je intenzivně procvičovat a také názorně vidět případné negativní důsledky, které 

vyplývají z nedostatku těchto dovedností.  Dovednosti potřebné ke kooperaci ve skupině mají pro nás zásadní 

význam i do budoucna, a to bez ohledu na to, že začátek třetího tisíciletí je charakterizován důrazem na 

individualismus a v běžné denní zkušenosti se zdá, že bezohlednost k druhým lidem i v rámci vlastní skupiny je 

výhodnější než altruistické vstřícné chování. Lidé ale přežili v tomto světě až do dnešních dnů právě proto, že 

dokázali spolupracovat ve skupinách, že dokázali podřídit své individuální potřeby a zájmy potřebám 

skupinovým. Trénink sociálních dovedností je potřebný a užitečný v pásmu tzv. normálního vývoje člověka. 

Nedělá si ambice, že napraví zásadní poruchy chování. K tomu jsou určeny různé psychoterapeutické metody a 
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techniky, které vyžadují dlouholetou práci a terapeuta s odpovídající kvalifikací. Přesto je prostor pro nácvik 

sociálních dovedností velmi široký. Ani lidé, kteří byli vychováni v dobře fungujících rodinách, nejsou 

připraveni na zvládání všech sociálních interakcí. Člověk v průběhu života vstupuje do stále se měnících 

interakcí – s různými lidmi, v různých situacích a za různých podmínek. Základy dané přiměřenou výchovou 

v dětství a zděděnými dispozicemi je proto třeba celý život rozvíjet.  (Komárková, Slaměník, Výrost, 2001). 

Do našeho zařízení přicházejí nezletilí a mladiství, kteří v mnoha případech disponují sníženou úrovní přiměřené 

výchovy v dětství a zděděnými dispozicemi, a proto praktické uplatňování nácviku sociálních dovedností 

považuji za jeden z hlavních způsobů výchovného působení v rámci resocializačního a reedukačního procesu. To 

je hlavní důvod výběru tématu i pro mou závěrečnou práci.  

Práci jsem rozdělil do šesti kapitol: úvod, vymezení základních pojmů, pohled do konkrétního zařízení, specifika 

klientely a práce v zařízení, konkrétní aktivity v rámci programu rozvoje soicálních dovedností dětí, závěr. 

Součástí je práce je i seznam použité literatury. 

Cílem mé práce bylo přiblížení tématu v kontextu se specifiky a možnostmi práce s dětmi s poruchami chování 

v zařízení speciálního školství z mého pohledu učitele a poskytnutí základních informací pro kolegy pedagogy, 

kteří se o toto téma zajímají. Mohla by sloužit i jako inspirace, či materiál pro srovnání či zamyšlení nad 

reálnými možnostmi práce s dětmi, které potřebují naši speciální péči. 

II. Vymezení základních pojmů 
Sociální dovednosti jsou schopnosti adaptivního a pozitivního chování, které jednotlivcům umožňují efektivně 

se vypořádat s požadavky a výzvami každodenního života (Světová zdravotnická organizace, 1993: definice 

sociálních dovedností). Výchova zaměřená na budování sociálních dovedností je v zásadě založena na 

psychologických dovednostech, které pomáhají dětem vytvořit schopnosti, umožňující rozhodovat o vlastním 

životě a řešit každodenní problémy, být kritičtí při analýze společenských zkušeností a kreativně přemýšlet, aby 

se mohly vypořádat s obtížnými situacemi. Zároveň se děti učí jasně a přesvědčivě komunikovat, rozvíjet 

dovednosti mezilidských vztahů, uvědomění si sebe sama a soucitu s ostatními. Dále se učí dovednostem, jak se 

vypořádávat s emocemi a stresovými situacemi v jejich životě.(Jak ve škole vytvořit zdravější prostředí, 2005) 

Sociálně patologické chování je v Sociologickém pojmosloví (1997) definováno jako „chování záměrně nebo 

nezáměrně narušující zájmy, ekonomické, politické a morální základy společnosti. Obvykle má podobu 

systematického či příležitostného porušení právních či morálních norem jednání a je pociťováno jako nežádoucí 

sociální deviace. To platí především o jevech spadajících do oblasti sociální patologie (značná část kriminality, 

aberantního chování v sexuální oblasti, sociálního parazitizmu, prostituce, alkoholismu a užívání návykových 

látek.“ 

S vymezením výše uvedeného pojmu úzce souvisí pojem delikvence, jako obecné označení pro činnost 

porušující zákonné nebo jiné formy chování a způsobující společnosti nebo jednotlivci újmu. Obvykle se pod 

tímto pojmem rozumí protispolečenské chování v širším smyslu než kriminalita, a tedy i to, které nedosahuje 

stupně nebezpečnosti trestného činu, nebo závadové chování osob, které nejsou vzhledem ke svému věku ještě 

plně trestně odpovědné. Nejčastěji se používá pojem delikvence pro označení trestné činnosti mládeže. 

Hartl (2000) definuje delikt jako protiprávní chování, zakládající právní odpovědnost. Jde o provinění, jednání 

porušující normu, obvykle právní, pak přestupek či trestný čin. Jako delikventa pak označuje provinilce. Uvádí, 

že jde o obvyklé označení pro mladistvé (15-18 let) i mladé dospělé (18-24 let) pachatele trestných činů.  
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Delikvenci pak definuje jako antisociální jednání, páchání deliktů, v užším smyslu páchání soudně trestných 

deliktů, trestnou činnost. Pro páchání trestných činů nezletilými a mladistvými používá termín delikvence 

juvenilní.  

Pod pojmem resocializace chápeme další, opětovnou socializaci u jedince, který podobným procesem již jednou 

prošel. Může být z jeho strany záměrná, vyvolaná a podporovaná snahou sžít se s novým sociálním prostředím, 

nebo spontánní, neuvědomovaná, bez snahy o regulaci a urychlení celého procesu. V některých případech je 

proces resocializace brzděn záměrným nebo spontánním odporem příslušného jedince, protože se do nového 

prostředí dostal proti své vůli.  

Speciálním případem resocializace je reedukace osob s poruchami chování, resp. s patologickým chováním. Jde 

o výchovný proces, ve kterém se s použitím komplexního systému pedagogicko-psychologických metod, terapie, 

léčebných, právních a dalších metod usiluje o takové změny v chování, případně osobnosti jedince, které mu 

umožní návrat do normálního života. U mladistvých delikventů zahrnuje reedukace převýchovu v zařízeních 

speciálního školství, ve výkonu trestu odnětí svobody a po propuštění z něj. 

Poruchy chování u dětí  jsou podle MKN-10 (F91) definovány jako opakující se a trvalý vzorec chování, při 

němž jsou porušována buď základní práva jiných, nebo závažnější společenské normy nebo pravidla přiměřená 

věku. Musí trvat alespoň šest měsíců a po tuto dobu musí být přítomny některé z podrobně vyjmenovaných 

příznaků včetně dodržení pravidel pro jejich počet výskytu. Při diagnostice jsou jednotlivé případy popisovány 

podle tří dimenzí poruchy: 

- hyperaktivita (nepozorné, neklidné chování) 

- emoční porucha (úzkost, deprese, obsese, hypochondrie) 

- závažnosti poruchy chování (mírná, středně těžká, těžká) 

Dle pravidel pro diagnostiku poruch chování tedy za ně nepovažujeme přestupky, které se vyskytují 

jednorázově, nebo se několikrát opakují. V tomto případě může jít o impulzivní projev jedince, který vyplývá 

z jeho nezralosti. I těmto projevům je však třeba věnovat pozornost, aby se zabránilo rozvoji vážnější poruchy. 

Speciálně pedagogické a terapeutické programy jsou vytvářeny odbornými pracovníky za účelem 

kvalitnějšího působení na klienty a rozvoj jejich osobnostních kvalit. V rámci speciálního školství sem patří 

např. programy rozvoje osobnosti, programy zaměřené na rozvoj sociálních a komunikačních dovedností, 

programy zaměřené na sebepoznání, sebeprosazení, budování zdravé sebedůvěry, zvládání konfliktů a agresivity, 

programy zaměřené na kooperaci a soužití ve skupině a relaxační programy. 

Program rozvoje osobnosti patří mezi povinnou základní dokumentaci v zařízení speciálního školství. Jeho 

obsahem jsou anamnestické údaje dítěte, dosavadní průběh vývoje, osobnostní charakteristiky, hodnocení a 

zprávy z dosavadních pobytů ve specializovaných institucích, výsledky komplexní diagnostiky a doporučení pro 

další práci na rozvoji osobnosti dítěte. Tento program je v průběhu převýchovného procesu průběžně upravován. 

Minimálně jednou do roka dle zákona č. 109/2002 Sb. § 2 odst. 10 musí být v rámci programu rozvoje osobnosti 

provedeno aktuální zařazení dítěte do odpovídajícího stupně z hlediska specifických výchovných a vzdělávacích 

potřeb. 

Agresivitou se obecně rozumí tendence jedince k útočnému či nepřátelskému chování vůči  okolí či sobě 

samému. Představuje celou šíři projevů – od symbolických až po fyzické napadení, které může mít různé formy, 

přičemž smyslem agresivního chování je zpravidla dosažení něčeho formou specifického násilí. Toto násilí může 
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mít různou podobu, může být zjevné, skryté, přímé i nepřímé. Z hlediska agrese jsou obecně rozlišovány čtyři 

stupně (Pokorný, Telcová, Tomko, 2003): 

- agrese probíhající pouze v myšlení – bez vnějších projevů 

- agrese projevovaná pouze verbálně 

- agrese projevovaná navenek – vůči předmětům 

- agrese projevovaná ve formě fyzického napadení druhého člověka nebo namířená proti sobě samému, 

tj. sebeublížením 

Asertivita je definována (Hartl, Hartlová, 2000) jako zdravé sebeprosazení, sebepřijetí, sebeotevření, 

sebeobjevení, sebeprojevení.  Znamená schopnost prosadit se bez zjevné agresivity. Je založena na dostatečném 

sebevědomí, na souboru komunikačních a sociálních dovedností, které umožňují člověku prosazovat vlastní 

zájmy a přitom respektovat přání a zájmy druhých. Asertivní dovednosti zahrnují umění odmítat, a to bez pocitu 

viny, nepřebírat odpovědnost zbytečně, tj. za věci, které nelze ovlivnit, čelit nátlaku, přiměřeně projevovat 

příjemné i nepříjemné pocity. Být asertivní znamená vědět, že každý má právo na chybu, měnit názor, říct 

„nevím“ či „nerozumím“ a nenechat se vydírat. Dosahuje se vysvětlením a praktickým nácvikem. 

 

III. Pohled do konkrétního zařízení 
V praktické části vycházím ze zkušeností, metod, technik a postupů, používaných v mé praxi učitele a člena 

týmu pedagogů Dětského domova se školou, základní školy a školní jídelny Veselíčko. Jde o zařízení 

speciálního školství, konkrétně etopedické, které se zabývá problematikou výchovy a vzdělávání dětí a mládeže, 

patřící mezi rizikové skupiny obyvatel a vyžadující speciální péči. Jsou k nám umisťováni chlapci s nařízenou 

ústavní nebo ochrannou výchovou, eventuelně s uloženým předběžným opatřením ve věku od 6 do 15 let, resp. 

do ukončení povinné školní docházky. Jde o nezletilé a mladistvé, kteří pouze selhávají ve školní docházce 

společně s těmi, kteří již mají za sebou různě rozsáhlou a závažnou trestnou činnost, zkušenosti s drogami, 

chovají se agresivně a asociálně. Diagnostikované poruchy chování jsou provázeny problémy a konflikty 

v mezilidských vztazích, v komunikaci nejen s dospělými, na které na základě dosavadních negativních interakcí 

nahlížejí často s podezřením, nedůvěrou, ostražitostí nebo i odporem  autoritě, ale i s ostatními dětmi. Až na 

nepatrné výjimky přicházejí děti do našeho zařízení s doporučením pravidelné spolupráce a péče psychologa, asi 

polovina klientely je navíc i v péči psychiatra a má za sebou psychiatrické hospitalizace. V praxi jsou do zařízení 

umisťováni chlapci až od věku 11 let (ve věku od 6 let jsou obvykle ještě umístěni do dětského domova). 

Základními dokumenty, kterými se v současné době organizace řídí jsou Zákon č. 109 Sb./2002 a Vyhl. č. 

438/2006 Sb. ve znění dalších předpisů. 

Zařízení má název Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna. Přestože přes veškeré úsilí dosud nezískalo finanční prostředky 
na přestavbu rodinných buněk, došlo v kontextu s možnostmi danými novým zákonem k materiálním i koncepčním změnám. Kapacita 
zařízení je v současné době 32 chlapců. V každé rodinné skupině je 8 chlapců. Původní chodba internátu byla provizorně rozdělena 
mobilními příčkami na 4 oddělené buňky, kdy vždy dvě a dvě mají společné sociální zařízení, automatickou pračku a kuchyňku. Kuchyňku 
mohou chlapci využívat pro vlastní přípravu jídel po dohodě s vychovatelem, protože ještě stále je veškeré stravování zajišťováno hlavní 
kuchyní zařízení. Po přebudování na rodinné buňky by měli již víkendové vaření zvládnout sami v plném rozsahu. Chlapci mohou se 
souhlasem rodičů nosit své vlastní oblečení, které si sami perou a žehlí, což vede k větší samostatnosti v sebeobsluze. Každá rodinná skupina 
má k dispozici dva pokoje a klubovnu. Snahou je vnitřní diferenciace chlapců dle závažnosti poruch chování, diagnostik a dalších kritérií. 
Jednotlivé skupiny tak mohou mít odlišně zaměřené skupinové programy. Skupiny jsou průchodné, kdy měřítkem je pozitivní či negativní 
posun v rozvoji osobnosti dítěte či případné v dané skupině ve prospěch dítěte neřešitelné problémy. Pro každého chlapce je již 
v diagnostickém ústavu zpracován individuální program rozvoje osobnosti, jehož součástí jsou i doporučení pro další práci na rozvoji 
osobnosti dítěte. Tento program je pak v průběhu převýchovného procesu průběžně upravován a tvoří základ individuální i skupinové práce s 
dítětem. Hodnocení plnění programu včetně dalších výhledů je součástí měsíčního hodnocení dítěte. Každého půl roku vychovatelé ve 
spolupráci s psychologem provádí aktuální zařazení dětí dle zákona č. 109/2002 Sb. § 2 odst. 10 do stupňů z hlediska specifických 
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výchovných a vzdělávacích potřeb. Psycholog pracuje v zařízení na plný úvazek. S dětmi provádí individuální a hromadné terapie, podílí se 
na vytváření a realizaci specializovaných programů a organizování prožitkových a zátěžových víkendových pobytů. Součástí jeho 
psychoterapeutických aktivit je nácvik soustředění a pozornosti dětí na pracovišti EEG Biofeedback. Ke každé skupině jsou přiděleni tři 
stabilní vychovatelé, kteří se střídají ve službách u skupiny. Pro individuální i skupinovou práci s dětmi jsou vytvářeny speciálně 
pedagogické a terapeutické programy, které zahrnují terapii režimovou, činností, prožitkovou, relaxační, ergoterapii, muzikoterapii, 
arteterapii, skupinové komunity se speciálně nebo aktuálně zaměřeným obsahem a nácvik sociálních a komunikačních dovedností. 

Tým výchovných pracovníků tvoří v současné době ředitelka zařízení, psycholog, na úseku školy 4 učitelé a vedoucí učitel, na mimoškolním 
úseku 12 vychovatelů, vedoucí vychovatel, 4 pečovatelé, vykonávající noční službu a 1 pomocný vychovatel. Dětem je zajišťována 
nepřetržitá 24hodinová péče personálu. 

 

IV. Specifika klientely a práce v zařízení 
V této kapitole se zaměřím na specifika, která se vztahují ke klientele samotné i k možnostem práce s ní. 

Na každé dítě pohlížíme jako na individualitu se všemi svými zvláštnostmi. Přesto mohu uvést některé 

charakteristiky, se kterými se u chlapců umisťovaných u nás setkáváme: 

a) naprostá většina chlapců vnímá umístění jako trest, ne jako pomoc 

b) většina chlapců se setkávala ze strany dospělých s negativním hodnocením, málokterý si prožil pocit z 

úspěchu v normální (nepatologické) skupině 

c) u většiny chlapců je vážně narušen vztah k rodičům, vých. zástupcům a dospělým vůbec,  tzn. narušená 

socializace  - setkáváme se s negativními  emocemi jako jsou: 

- nedůvěra, ostražitost, podezření 

- velký odpor k autoritě, k dospělým 

- vstup do zařízení již se vzniklým negativním vztahem k němu a jeho smyslu 

- citové ochlazení - obranné mechanismy vůči citům, zranitelnost 

- hledání náhrady za city  (cílem terapie je oslabit obranné mechanismy) 

d) je narušen vztah ke škole a práci 

e) je narušen vztah k sobě samému 

f) neumí trávit smysluplně volný čas - je bez zájmů 

g) problémy s hodnotovou orientací 

Znalosti těchto hlavních charakteristik  pomáhají k orientaci a lepšímu porozumění dítěti a navození důvěry, což 

je jedním z nezbytných předpokladů úspěšné práce (Lukášová, 2007). 

V rámci realizace skupinových programů se nám osvědčilo jako smysluplné přistupovat k dětem s tímto 

zaměřením (Lukášová, 2007): 

- vyvolat v nich silný emocionální zážitek, který je motivuje k navázání kontaktu a ke komunikaci 

- přesvědčit je, že jejich chování je sebedestruktivní, neboť jim přináší jen samé problémy 

- stanovit jasná, pevná a spravedlivá pravidla, která jsou vymáhána, prosazována a respektována 

- posilovat jejich schopnost hodnotit budoucí následky svých současných činů 

- uplatňovat kontrolu nad působením a užíváním odměn a trestů 

- jednat s dětmi vstřícně a na úrovni kvalitního mezilidského vztahu 

- umět včas odhalit jejich manipulativní pokusy, dát jim reálně možnou odpovědnost a vyjádřit 

očekávání, že se budou řídit pravidly, která s ní souvisejí 

- uplatňovat důslednou kontrolu jejich chování 
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- zvládat techniky konfrontace s cílem udržovat jejich zájem o kontakt a komunikaci, mít pod kontrolou 

jejich impulzivitu a agresivitu a ovlivňovat jejich postoje v intencích vytváření prosociálně 

orientovaných životních perspektiv. 

Na závěr kapitoly chci uvést, že v kontextu se specifiky práce s našimi dětmi nelze předem odhadnout, kolik 

z nich se aktivně do skupinové aktivity zapojí. Jde o dlouhodobou trpělivou práci, kdy si děti, možná i trochu 

vynuceně, zkouší jiné způsoby reagování v různých situacích. Společně s dalšími vlivy, které na děti v průběhu 

jejich pobytu v našem zařízení působí, pak průběžně usilujeme o nápravu nevhodného chování směrem k tomu 

žádoucímu, o lepší orientaci a pochopení ve vztazích k okolí i sobě samému. 

 

V. Konkrétní aktivity 
V této kapitole se budu věnovat konkrétním aktivitám v práci učitele, které vedou dle mého názoru k posílení 

sociálních dovedností dětí a jsou vyjádřením specifik práce učitele v dětském domově se školou. 

Třídnická hodina 

Mám za to, že ačkoliv není třídnická hodina povinná, a nemá tudíž v učebních plánech hodinové zastoupení, má 

důležitou funkci v rámci práce s kolizním třídním kolektivem. V prostředí dětského domova se školou se totiž 

každoročně třídní kolektivy mění, jsou přeskupovány či doplňovány o nové žáky. Třída se jako celek začíná 

vytvářet  v našich podmínkách první školní den. Často bývají tyto nové třídní kolektivy složeny ze žáků různých 

postupových ročníků. Práce bývá navíc ztížena faktem, že třída začíná velmi často s malým počtem žáků 

(obvykle pouze 4 žáci), a teprve v následujících dnech a týdnech jsou tyto třídní kolektivy postupně doplňovány 

o nové žáky. Ti přicházejí z diagnostických ústavů, kde délka jejich pobytu je obvykle dva měsíce, a pak 

pokračují ve školní docházce u nás. Z toho všeho je zřejmé, že třídní učitel si musí najít určitý časový prostor, 

kdy může žáky hlouběji poznávat, dozvídat se o jejich potížích a následně tvořit třídní kolektiv.  

Typy třídnické hodiny: 

– poznávací 

– sociálně interaktivní 

– informativní 

Při zakládání třídního kolektivu je důležitá osobnost třídního učitele. Ten do ní vkládá stmelující prvky, koriguje 

názorové neshody mezi žáky a vhodně reaguje na nově vzniklé situace. Přitom musí respektovat určité 

zákonitosti:   

- třída je jedinečná 

- třída má formální charakter (protože je složena z nahodilých členů) 

- třída má svou vnitřní strukturu (podskupiny) 

- třída má určitou soudržnost 

- třída má stanovené cíle, normy a hodnoty 

Je také důležité si uvědomit, že žák, a obzvláště pubescent, má potřebu vytvářet skupiny z řad svých vrstevníků. 

Třída bude přitom dobře fungovat pouze v případě, že bude uspokojovat individuální potřeby každého člena a 

zároveň musí být učitel schopen rozpoznat a respektovat potřeby třídy. Jde o tyto základní potřeby: 
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- Potřeba bezpečí – ve třídě musí existovat normy chování, které jsou závazné pro všechny členy včetně 

učitele. Žáci jsou velmi citliví na neobjektivnost a vyvolává to v nich pocit nejistoty a následně 

odmítání spolupráce. 

- Potřeba soudržnosti - jedná se o týmovou spolupráci, kdy jsou žáci schopni pracovat na společných 

úkolech v rámci kolektivu. Důležitá je zde vůdčí osobnost z řad žáků, která by měla být kladně 

naladěna směrem k učiteli a byla schopna přenášet jeho myšlenky směrem k ostatním spolužákům. 

- Potřeba uznání - žáci musí cítit ve svém třídním učiteli oporu, chápajícího člověka, který jim rozumí a 

je schopen svoji třídu obhájit na veřejnosti. Dokáže se vcítit do svých žáků a snad i pochopit jejich 

poklesky. 

- Potřeba komunikace - všichni účastníci musí mít právo se vyjádřit. Přitom ovšem musí respektovat 

pravidla slušného chování a vyjadřování. Nelze nikoho hrubě až vulgárně napadat, překřikovat či 

odpírat možnost se vyslovit k projednávanému tématu. 

Třídní učitel pak může využívat třídní kolektiv k ovlivňování nově příchozích žáků, lépe je poznávat, dozvídat se 

o nich nové skutečnosti. Může také lépe reagovat na jejich nově vzniklé potřeby, problémy které si třeba donesli 

z domu (v rámci dovolenky) a skutečnosti, o nichž by se jinak vůbec nemusel dozvědět. Ve vyučovací jednotce 

totiž na něco takového vůbec není prostor. 

 

Individuální výukové plány 

Na tomto místě je nutné říci, že individuální výukové plány mají v našich podmínkách nezastupitelné místo, ale 

velmi často jsou opomíjeny. Přidávají totiž učiteli další práci a kromě toho nejsou povinné.  Běžně se užívají ve 

sportovních třídách a u velmi nadaných dětí. Přesto si myslím, že by se měly používat i u nás. Často se k nám 

dostávají děti, které jsou zařazeny do určitého ročníku školy, ale jejich vědomosti ani zdaleka neodpovídají 

zařazení. Vědomostní mezery jsou způsobeny dlouhodobou absencí ve škole a zameškanými hodinami. Potom 

ale nemají základy předmětů na nichž by bylo možné navázat. A zde by měly individuální výukové plány 

pomoci překlenout tuto vědomostní propast. Děti by tak získaly znalosti, bez nichž se neobejdou, a to pak posílí 

jejich sebevědomí a chuť navštěvovat pravidelně školu. Může se zlepšit jejich prospěch a následně i motivace do 

další práce.  

Na počátku je dobré s takovým dítětem provést vstupní pohovor o probraném učivu. Je důležité zjistit, jaké učivo 

si z předcházejícího období pamatuje a napsat vstupní test. Ten by neměl být známkován, což by dítě jinak vedlo 

k frustraci a neochotě spolupracovat. Slouží pouze k informovanosti o stupni zvládnutého učiva a mezerách. Poté 

by měl učitel stanovit, co je zapotřebí doučit, co stačí pouze zopakovat, a co bude pro žáka zcela novým učivem. 

Následně si musí stanovit časový harmonogram zvládnutí nového učiva a jeho zafixování. Přitom je zapotřebí 

brát v potaz nechuť, obavy a nejistotu žáka, který má častokrát negativní zkušenosti a odvykl systematické práci. 

Není ve většině případů schopen samostatné práce a vyžaduje si neustále pozornost učitele. Postupnými kroky 

pak doplníme jeho vědomostní mezery.                                

 
Vyučovací předmět Sociální dovednosti je určen pro jednotlivé školní třídy. Jde o volitelný předmět, jehož 

obsah není striktně dán učebními osnovami a je tedy v plné kompetenci vyučujícího, jaká si zvolí témata, 

s využitím jakých technik a metodik bude s dětmi pracovat. Hodinová dotace tohoto vyučovacího předmětu je 

jedna hodina týdně. Jednu z vyučovacích hodin v základních aspektech metodicky popíšu níže:  
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Téma hodiny: V čem jsem dobrý 

Původního autora této techniky neznám. Já sám ji mám od mé kolegyně. Není k ní potřebný žádný materiál. 

Samotná technika trvá 15- 20 minut, její čas je ovlivněn zapojením hráčů a jejich počtem. 

Zahájení hodiny: Po pozdravení a uvítání následuje pro zbavení zábran, napětí, zklidnění a navození atmosféry 

asi 5-10 minut některá z technik na rozehřátí, uvolnění nebo soustředění. Konkrétní zahajovací techniku volím 

dle aktuálního stavu ve třídě, nálady, nastavení (musím zmapovat v první minutě při uvítání). 

Příklady zahajovacích technik: 

- vyjádření nálady pomocí barev 

- vyjádření nálady či pracovního nasazení výší napřažené ruky, polohou těla 

- vyjádření nálady pomocí bubínku či jiného jednoduchého nástroje 

- tichá pošta 

- slovní fotbal 

- co mě dnes potěšilo, koho chci dnes pochválit 

Teoretická část: vysvětlení neverbální komunikace, způsoby, možnosti (téma neverbální komunikace mám 

rozděleno do  teoretických částí vícehodinového bloku) 

Cílem techniky „V čem jsem dobrý“ je rozvíjet neverbální emoční sebevyjádření, podporující sebepoznání, 

sebepojetí, budování osobní identity a orientaci účastníků na pozitivní sebeprožívání. Zároveň jde o navození 

uvolněné bezpečné a akceptující skupinové atmosféry.  

Popis, instrukce: Vedoucí skupiny dá instrukci: „V každém člověku je něco dobrého, o čem víme, že je dobré. 

Nevědí to však vždy i ostatní. Porozmýšlejte každý z vás, v čem jste dobří. Za chvíli postupně po jednom, beze 

slov, předvedeme, v čem jsme dobří.“ 

Následuje pantomimické předvádění postupně dokola, včetně vedoucího skupiny. Vedoucí může jít jako první – 

poskytuje tak vzor, aby odboural zábrany členů. Při každém výstupu ostatní hádají, o jakou schopnost nebo 

vlastnost jde. Následuje diskuse a rozhovor o tom, co se dělo.  

Na závěr požádám děti o alespoň stručnou reflexi hodiny, jestli se dozvěděli něco nového o tématu nebo o sobě. 

Ukončení, rozloučení. 

Co si z techniky mohu vzít jako učitel pro poznání a další práci s dětmi: 

- Do jaké míry jsou děti schopny neverbálně, emočně se vyjadřovat? 

- Jak dokážou identifikovat své pozitivní charakteristiky? Znají je – neznají je? 

- Odpovídají realitě? 

- Kdo vůbec nedokáže najít svoje pozitivní charakteristiky? 

- Kdo jich vidí až příliš mnoho? 

Poznámky a zkušenosti: Technika je náročná a děti při ní mohou mít zábrany. I to je pro mě jako pedagoga 

známka toho, že jde o otázku, která má pro účastníky osobní význam, a neměl bych se tedy nechat znechutit. 

Použití techniky je třeba zvážit vzhledem k celkovému klimatu ve třídě. Zařazuji ji do práce se třídou po 

předchozích interakčních a stmelovacích aktivitách, kdy prostředí třídy je již pro emoční sebevyjádření dětí 

bezpečnější. Technika se může stát zdrojem velkých osobních zisků, protože děti si v této situaci mohou 

uvědomit své pozitivní stránky a prezentovat je před ostatními. Zvláštní význam má v situaci, kdy dítě samo 

svou pozitivní charakteristiku  neví, a najde mu ji učitel nebo ostatní děti. Je třeba dbát na to, aby hodina byla 

vedena v pozitivním duchu. 
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VI. Závěr 
Pro zpracování závěrečné práce jsem si vybral téma „Specifika práce učitele v dětském domově se školou“.  

Práci jsem rozdělil do šesti kapitol: úvod, vymezení základních pojmů, pohled do konkrétního zařízení, specifika 

klientely a práce v zařízení, konkrétní aktivity, závěr. Součástí práce je i seznam použité literatury. 

 Mým cílem bylo přiblížení tématu v kontextu se specifiky a možnostmi práce s dětmi s poruchami chování 

v zařízení speciálního školství z mého vlastního pohledu učitele. V kapitole konkrétních aktivit jsem vybral ty, 

které odrážejí specifika práce učitele s dětmi v dětském domově se školou. 

Práce by mohla poskytnout základní informace pro kolegy pedagogy, kteří se o toto téma zajímají. Mohla by 

sloužit i jako inspirace, či materiál pro srovnání či zamyšlení nad reálnými možnostmi práce s dětmi, které 

potřebují naši speciální péči. 
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Komunikace v rodině 
David Horák 

 
 

Komunikační vzorce v rodině 
 
 
Sociokulturní determinace osobnosti: 
Kulturní prostředí je zcela odlišné od přírodního. Je to celý systém specifických životních podmínek, který 
vyžaduje specifické způsoby adaptace a vytváří specifický druh determinace psychiky. Zvířata žijí vazbou 
na přírodní vlivy, člověk je vázán na svět kultury neboli svět symbolů (Př.:mluvená a psaná řeč, peníze…) 
Primární vliv kultury zprostředkovává RODINA – jejím úkolem je socializace = proces sociálního učení, 
které se odehrává v sociálních situacích, vyžaduje osvojení žádoucích způsobů chování. Působením těchto 
sociokulturních vlivů se u každého jedince vytvoří systém závazných a okolím očekávaných způsobů 
chování = rolí. Zprostředkovává tzv. kulturní vzorce: normy chování, myšlení, tradice, zvyklosti, mravy, 
zákony, tabu, … což má vazbu na již výše zmíněnou orientaci ve světě symbolů, podnětů, společenských 
zvyklostí a hodnot, … 
Pokud se jednotlivec v roli chová jinak, než se očekává, setkává se s nesouhlasem. 
Vliv kultury je nejvýznamnějším ve způsobech sociálního chování a v mezilidských vztazích vůbec. 
Produktem socializace je také funkční jádro osobnosti – já. To přebírá u lidí funkce, které u zvířat 
obstarávají instinkty. 

 
Nejlépe pozorovatelnou složkou sociálního styku je komunikace. Slovo komunikace je latinského 

původu (communicare) a znamená učinit společným. Širší pojetí chápe sociální komunikaci nejen jako pouhé 
předávání informací, ale předpokládá vzájemné porozumění. 

 
 Komunikování je sdělování určitých významů v procesu přímého nebo nepřímého sociálního kontaktu 
 Komunikace je základní složkou mezilidské interakce 
 Schopnost a tendence sdělovat určité obsahy (informace) není specificky lidská, ale nacházíme ji i u 

zvířat 
 

 
Dalšími aspekty komunikace se zabývá J. A. DeVito, který říká, že prostřednictvím komunikace na sebe 

vzájemně působíme s druhými, poznáváme je i sami sebe a poskytujeme jim možnost, aby mohli poznat nás. 
Pokud se zaměříme na komunikaci ve skupině, můžeme je rozdělit na malé a velké. V malé skupině 
prostřednictvím komunikace působí členové na sebe navzájem. Řeší problémy, hledají nové nápady a dělí se o 
své poznatky a zkušenosti. Prostřednictvím veřejné komunikace nás jiní informují a přesvědčují nebo tak naopak 
činíme my.  
 
 Verbální komunikace 

Komunikační proces chápeme jako výměnu informací v širším slova smyslu. Výměna informací se děje 
pomocí znaků, jedním ze specificky lidských znakových systémů je řeč. Verbální komunikace zahrnuje jak 
zvukovou, tak i písemnou formu řeči.  

Sociální psychologie u verbální komunikace rozlišuje komunikátora, autora mluvené řeči a 
recipienta, příjemce sdělení. Hovoříme o kódování a dekódování řeči. Komunikátor mluví a recipient 
naslouchá jeho sdělení. 

 
Pozorovatelné aspekty mluvené řeči: 
 

 Intenzita hlasového projevu – hlasitost či tichost projevu. 
 Tónová výška hlasu – vysoké či nízké položení hlasu mluvčího. 
 Barva hlasu – spektrální složení akustické formy projevu mluvčího, lze použít pro identifikaci. Pro 

výzkum je zajímavé, že barva hlasu vypovídá o emocionálním stavu mluvčího. Poznáme, zda je člověk 
ve stresu, vzrušen, v depresi apod. 

 Délka projevu – délka hovoru mluvčího, který se ujal slova. Pokud se hovoru účastní více osob, 
můžeme sledovat, jak dlouho kdo mluvil, kdo mluvil nejdéle a naopak kdo nejméně.  
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 Rychlost projevu – kolik slov řekne mluvčí za minutu, jak se rychlost sdělení mění v závislosti na 
sdělení. 

 Přestávky v projevu – pauzy v řeči, frázování a celé členění mluveného projevu.  
 Akustická náplň přestávek – pauzy může vyplňovat ticho nebo nesrozumitelné zvuky. 
 Přesnost projevu – různé druhy chyb v hovoru  
 Způsob předávání slova – může probíhat v souladu s komunikačními pravidly, ale mohou nastat i 

případy „skákání“ do řeči. 
 

Rozhovor je jedním z prostředků, jak zpřesnit smysl sdělení. Rozhovorem se rozumí rozmlouvání, 
konverzace dvou či více lidí. Nejde pouze o mechanickou výměnu rolí, recipient a komunikátor, neboť pak 
by chyběla zpětná reakce na sdělení. Chtějí-li účastníci pochopit sdělení správně je nutné dotazování a 
vysvětlování.  

 
 
Dialog je vyšší formou rozhovoru. Nejdůležitější je přítomnost snahy „dobrat se jádra věci“, tedy 

vzájemné naslouchání. V dialogu se vzájemná informovanost zpřesňuje a rozvíjí. Účastníci vypracovávají 
společný smysl sdělení společně s utvářením vzájemného vztahu. Jedinec se během něj mění, navazuje vztahy 
s ostatními lidmi a osobnostně zraje. Kvalita dialogu tedy závisí nejen na aktivitě účastníků, ale i na jejich 
otevřenosti a opravdovosti. Nebezpečí představuje odbíhání od tématu. 
 
Nonverbální (neverbální) komunikace 

Druhou formou komunikace je komunikace neverbální. Pedagogický slovník uvádí, že jde o 
mimoslovní sdělování, jež je vývojově starší než slovní (verbální) komunikace.  

Neverbální komunikace je z části vrozená. Ve všech kulturách světa znamená úsměv projev radosti, 
spokojenost či štěstí. Mnohé projevy nonverbálního chování jsou však již naučené a jejich význam je podmíněn 
kulturně.  

Pomocí neverbální komunikace si můžeme sdělovat emoce, záměry, sblížit se, nebo se naopak od 
druhého distancovat. Beze slov se pokoušíme u druhých vytvořit dojem o nás, ovlivnit či přesvědčit je. Touto 
formou se dá řídit průběh sociální komunikace. Mimoslovně se však nedá sdělit vše a navíc je sdělení často 
nejednoznačné. Přestože má mimoslovní komunikace své meze, má v sociálním styku nezastupitelné místo. 
 
 
 
 
 
Nonverbální komunikace probíhá prostřednictvím: 
 
1) výrazů obličeje, 
2) změn vzdáleností mezi komunikujícími, 
3) dotyků, 
4) způsobů držení těla,  
5) pohybů těla, 
6) gest, 
7) pohybů a pohledů očí, 
8) rychlosti a hlasitosti řeči, 
9) úpravy zevnějšku. 

 
Studiem odstupu mezi lidmi se zabývá jedna z nejstarších disciplín neverbální komunikace – 

proxemika. Optimální vzdálenost mezi dvěma lidmi vyjadřuje osobní zóna člověka, tj. myšlená čára, ohraničující 
prostor kolem člověka, do něhož nerad pouští druhé lidi. Velikost osobní zóny je závislá na osobnosti člověka, 
na kultuře, věku, pohlaví atd. Proxemické zóny mezi lidmi můžeme odstupňovat.  
Intimní vzdálenost – odstup 45 cm a méně; hranice splývá s hmatovým a tělesným kontaktem. Kontakt matky a 
dítěte, manželů, milenců. 
Osobní vzdálenost – rozmezí od 45 do 120 cm; tvoří ji limit fyzického ovládání partnera, možnost dosahu, 
detailního sledování jeho mimiky.  
Společenské vzdálenost – rozmezí od 1,2 do 3,7 m. V této vzdálenosti již ztrácíme přehled nad detaily, čím je 
odstup větší, tím formálněji komunikace působí.  
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Veřejná vzdálenost – odstup je větší než 3,7 m. Tuto vzdálenost zaujme mluvčí, který má zájem, aby byla vidět 
celá jeho postava a pohyby; budeme ji rovněž dodržovat od potencionálně nebezpečného člověka, obranná 
reakce. 

 
 

Nejčastějším dotykem ve společenské styku je podání ruky. Obor zabývající se taktilním kontaktem 
(dotekem), tedy i podáním ruky je haptika. Dotek můžeme interpretovat jako projev přátelství (pohlazení) či 
nepřátelství (pohlavek).  

Dalším oborem, který se zabývá složkou mimoslovní komunikace je posturologie, 
nauka o řeči těla pomocí postojů, držení těla a polohových konfigurací.  

Během komunikace nejsou lidé strnulí, nezaujímají trvalý postoj, jsou v pohybu. 
Pohyby svého těla vyjadřují, jak určitou situaci emocionálně prožívají. Oborem zabývajícím 
se pohyby těla a jeho částí je kinezika, která si všímá především pohybů hlavy a rukou, jejichž 
rozsah nám poskytuje informace o intenzitě prožívaných emocí.  

Součástí neverbální komunikace je i řeč očí a pohledů. Oči nejen přijímají informace o 
druhých, ale poskytují informace o nás. Je především důležité sledovat zaměření pohledů 
a jejich četnost. V sociální komunikaci tím dává osoba najevo, zda ji téma hovoru i samotná 
osoba mluvčího zajímá.  

Člověk má mnoho možností, které v běžném životě, ať již záměrně či mimoděk, 
využívá ke komunikaci beze slov. Vliv na okolí má však nejen to jak se projevujeme aktivně, 
ale i náš celkový vzhled. Úprava našeho zevnějšku dává okolí najevo, jak nám na něm záleží 
a můžeme jí vyjádřit i svůj postoj. Typické je oblékaní mladistvých. 
 
 
Komunikace činy 

Rozhovor nevedeme ve vzduchoprázdnu, vztahuje se k němu i to, co a jak děláme, jak 
se chováme. Komunikace činy, jak uvádí J. Křivohlavý, zahrnuje chování a jednání lidí, je 
nedílně spojena s každým setkáním lidí, se sociálním kontaktem. Věrohodnost našeho 
vystupování je podložena především shodou toho co říkáme s tím, jak se chováme a jednáme.  

Komunikace činy a verbální a nonverbální komunikace spoluvytváří sociální 
komunikaci, která je základem či prostředkem sociální interakce. 
Ale zpět k rodině.  
 
 
 Normálně fungující rodina je chápána jako nenahraditelná a rozhodující společenská jednotka, která 
v průběhu historie lidstva zajišťuje své členy materiálně, zabezpečuje internalizace a generační  transfer lidských 
zkušeností a hodnot, populační reprodukci i uspokojování sexuálních potřeb manželů. 
 

Pokud je rodina v některém ohledu dysfunkční,  některé důležité potřeby člověka zůstanou 
pravděpodobně neuspokojeny, a rodina se pro své členy stane spíš jen zdrojem zátěže. Pokud jde o jedince ve 
vývoji, mohou mu v důsledku poruch funkce rodiny některé významné zkušenosti chybět,a naopak může být 
vystaven vlivu zkušeností negativních. 

Dysfunkční rodiny představují závažný etiopatogenetický faktor (etiopatogeneze = příčiny a vývoj 
nemocí) , který je odpovědný za poruchy chování u dětí i u dospělých. 
 

Charakteristika dysfunkčních rodin 
A. Rodinná koheze může být narušena chyběním vědomí sounáležitosti, stálým bojem o moc či 

změnami, které vzhled k novým vývojovým úkolům nastávají opožděně či nepřiměřeně. 
B. Rodinná emocionalita zahrnuje buď malé citové připoutání rodinných členů či naopak jejich 

enormní citovou spoutanost. Členové rodiny se buď vzájemně přehnaně citově angažují, nebo 
citová angažovanost citelně chybí. Jejich citové projevy můžou být neupřímné a bezohledné, 
převažují negativní citové projevy jako hněv, strach, zlost, zoufalství, cynismus, výbušnost, 
popírání, úzkost či deprese a citelně chybí laskavý humor. 
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C. Rodinná kontrola chování bývá nadměrně přísná či naopak velmi uvolněná, autoritativní x 
liberální. 

D. Rodinná komunikace a interakce bývá zmatená, vyjednávání je obtížné, individuální názory jsou 
potlačovány, členové se vyhýbají vzájemným kontaktům, činnostem, dotekům. Rodina spolu tráví 
buď všechen čas či naopak minimum času. V jejich sdělování převládá jasná a neadresná 
komunikace, časté jsou rychlé změny tématu, skákání do řeči, sarkasmus, ironie, vulgárnost. Chybí 
citová komunikace. Objevují se otevřené projevy hněvu, agrese. 

E. Rodinná intimita může být v těchto rodinách přeceňována na úkor osobní autonomie členů nebo 
intimita zcela chybí, buď se  vyhýbají důvěrným sdělením nebo naopak míra důvěry mezi jejími 
členy vytváří příliš vysoké vzájemné připoutání a nezdravou závislost. 

F. Normy, pozice, role v dysfunkčních rodinách mohou být rozporné nebo v příkrém rozporu 
s očekáváním rodinných členů. NPR bývají buď striktně stanovené a vymáhané nebo naopak 
nejasné a proměnlivé. 

G. Řešení problémů je narušené, rodina nedokáže identifikovat skutečné obtíže a namísto nich se 
pokouší řešit zástupné a nepodstatné jevy. O problémech rodina nedokáže přiměřeným způsobem 
komunikovat, nejsou schopni navrhovat optimální řešení. 

H. Rodinné zájmy, postoje a hodnoty mohou být strnulé, ploché, chudé, neslučitelné či konfliktní. 
V některých rodinách jsou preferovány aktivity mimorodinné, chybí prostor pro společné a 
hodnotné trávení volného času, pro cestování či rekreaci. 

I. Autonomie členů rodiny je buď nízká nebo nepřiměřeně vysoká, takže členové jsou buď 
nesamostatní či naopak zcela soběstační. 

J. Rodinné hranice ať už uvnitř rodiny či vnější hranice těchto rodin bývají striktně stanoveny nebo 
jsou naopak příliš prostupné. Narušeny bývají i hranice mezi subsystémem manželským, 
rodičovským a sourozeneckým. 

 

Orientační rodina 
 
Orientační rodina, do níž se dítě narodí, poskytuje základní sociální zkušenost a interpretuje dítěti svým 
chováním svět jako celek, jehož je součástí. Dítě se naučí v rodině posuzovat, zda je svět spíše dobrý nebo zlý, 
má šanci zde získat pocit  základní důvěry. 
Funkce orientační rodiny lze charakterizovat ve vztahu k základním psychickým potřebám. Ne vždy je rodina 
schopna nebo ochotna tyto funkce plnit, popř. je plní neúplně či patologickým způsobem. 
  
 Rodina dítěti poskytuje podněty různé kvantity a kvality, dítě učí, a tak podporuje jeho rozvoj zejména 

v oblasti poznávacích procesů a stimuluje jeho socializaci. Dysfunkce se může projevit výchovným 
zanedbáváním, rodina může dítě učit rolím, hodnotám, normám, které majoritní společnost považuje za 
nežádoucí.  
Velmi důležitou složkou dětské zkušenosti je sebepojetí, které  dítěti rovněž zprostředkuje rodina. Je 
rozhodující, zda je posuzuje převážně pozitivně nebo negativně. 
 

 Rodina dítěti poskytuje jistotu a bezpečí . V rodině nachází příležitost pro navázání spolehlivého citového 
vztahu, který je významnou emoční zkušeností a modelem pro další mezilidské vztahy v životě. 
Pokud rodiče své dítě nepřijali, poskytli mu nepříznivou informaci, nepotvrdili mu, že svět je bezpečné 
místo = dítě bude neustále očekávat chladné a negativní reakce, bude nejisté, a tento pocit si bude  
kompenzovat např. agresivitou, která je obranou vůči ohrožujícímu světu. 

 Rodina má ve vztahu k dítěti určitá očekávání, aspirace. Ty mohou být různé, podstatné je však to, jakou 
mírou podpory při jejich realizaci dítěti rodina poskytne a jaký bude její primární názor na dítě = pozitivní 
(rodina bude dítěti věřit a povzbuzovat ho) anebo spíše negativní (rodina bude pochybovat a dítě srážet 
svým podceňováním). Tímto způsobem se rozvíjí sebedůvěra u dítěte. 

 
Rodiče fungují jako modely, které lze napodobit, popř. se s nimi identifikovat. Dítě si takto může osvojit celou 
řadu pozitivních i negativních vlastností a způsobů chování. 
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Prokreační rodina 
 
Zkušenosti získané v původní, orientační rodině se přenášejí i do rodiny, kterou člověk vytváří jako dospělý, 
do tzv. rodiny prokreační. 
V dospělosti máme tendenci opakovat totéž, co dělali naši rodiče a děláme  podobné chyby. V jiném případě se 
snažíme o pravý opak zážitků z orientační rodiny, ale i v tomto případě je základem naše zkušenost získaná 
v dětství. 
 
Rodina přispívá i v dospělosti k uspokojování mnoha psychických potřeb: 

 Člověk získává nové podněty a zkušenosti jako partner i jako rodič. Učí se řešit nové situace, a 
touto zkušeností se rozvíjí. Za určitých okolností může mít partnerská nebo rodičovská role 
negativní hodnotu = proto, že je subjektivně příliš náročná, nebo proto, že je spojena 
s nepříjemnými prožitky (dítě postižené, manžel ženu bije,….) 

 Manželský vztah je zdrojem citové jistoty a bezpečí. V tomto svazku však dochází i k mnoha 
problémům. Manželé mají různé osobnostní dispozice, nejsou stejně zralí, nebo mají odlišné 
zkušenosti a hodnoty. Vztah může být zdrojem napětí a v krajním případě i ohrožení. 
V roli rodiče musí dospělý člověk sám poskytovat jistotu a bezpečí svým dětem. Činí tak podle 
toho, jakou má zkušenost z dětství = sociální dědičnost (Z.Matějček) = předávání způsobů 
chování z generace na generaci. 

Nepříznivá, nepřátelská a nadměrně kritická atmosféra zvyšuje riziko vzniku nepřiměřeného 
chování všech členů  rodiny, dětí i dospělých. 

 V dospělém věku jsou důležitou součástí seberealizace člověka i role,  které lze získat v rodině. 
Jsou to role manželského partnera a rodiče.  Kvalitní rodina není jen záležitostí čistě osobní,ale 
má rovněž značnou sociální hodnotu, přináší člověku prestiž. 

 

Dysfunkce rodiny = Všichni lidé nemají předpoklady k plnění rodičovské role.  

Souhrn vlastností, které zvyšují riziko špatného zacházení s dítětem (J.L.Culbertson a C.J.Schellenbach 
) : 

1. Nedostatky v sociální orientaci, omezená schopnost empatie, neporozumění potřebám 
jiného člověka, rigidita, osamělost a problémy v mezilidských vztazích. 

2. Problematické sebehodnocení, nízká sebeúcta, nespokojenost s rodičovskou rolí. 
3. Rizikové chování, které se projevuje nedostatečnou sebekontrolou a sebeovládáním, 

impulzivitou, potřebou projevit negativní city. 
4. Špatná zkušenost s vlastním dětstvím (70% lidí s nimiž v dětství nezacházeli rodiče 

přiměřeným způsobem, mělo sklon chovat se podobně. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vzorce chování ve vztahu k sebeúctě 
Podle Virginie Satirové existují 4 základní komunikační vzorce jak se chováme ve stresových situacích. Ty mají 
původ ve výchově, respektive komunikaci v rodině a vychází z vlastní míry sebehodnocení/sebehodnoty. Každý 
člověk je objev. Nemůžeme v žádném případě utvářet jednoho člověka k obrazu někoho jiného. To znamená 
nežádat po dítěti, aby žilo k obrazu svého rodiče. Když vezmeme na vědomí onu odlišnost, jedinečnost bytosti, 
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totožnou (fyziologicky) a zároveň odlišnou od každé jiné, můžeme se přestat porovnávat a tím sami sebe 
odsuzovat a trestat. 
Typy výchovy, které jsou založeny na porovnávání a konformitě mají za následek nedostatek sebeúcty.  
Jak již bylo řečeno, komunikujeme verbálně a neverbálně (nonverbálně). A právě zde může docházet k rozporu. 
Něco jiného sdělujeme druhým slovy a naše tělo (oči, postoj, ruce…) říkají něco zcela jiného – pravý opak. 
Pokud se tyto rozpory dějí v rodině, komunikace tak nevede k opravdovosti a upřímnosti. Je-li teda tato 
komunikace nejasná a neupřímná, nemohou ani vztahy být láskyplné a plné důvěry. 
Satirová pojmenovala čtyři univerzální modely, které lidé používají ve stresových situacích, aby se vyhnuli 
hrozbě odmítnutí. Cítí-li jednotlivec ohrožen a nechce dát najevo svou slabost, pokouší se to zakrýt těmito 
způsoby: 
   

1. usmířit se, aby se druhý nerozčílil 
2. obvinit, aby ho ten druhý považoval za silného (odejde-li, bude to jeho chyba, ne moje) 
3. vypočítávat – stavět se k hrozbě, jako by byla neškodná, a schovávat vlastní sebehodnocení za velká 

slova a intelektuální pojmy. 
4. rušit – bude hrozbu ignorovat a chovat se, jako by neexistovala (a ta snad, dělá-li se to dostatečně 

dlouho, skutečně zmizí) 
 
 

Ať chceme nebo ne, na našich tělech se zračí pocit sebeúcty. Máme-li nějaké pochybnosti o vlastní hodnotě, 
projevuje se to i na našem těle. 
A Satirová k těmto komunikačním vzorcům také vymyslela postoje – sochy pro jejich lepší uvědomění. 
Jednotlivé sochy pojmenovala takto: 
 

1. smířlivec : slovní souhlas – poddání se 
                        tělo hlásí bezmoc 
                        nitro si říká – cítím se jako nula, bez tebe nejsem nikdo, jsem bezcenný 
 
2. vinič :  slovní nesouhlas – jsi k ničemu, nikdy neuděláš nic dobře… 
                  tělo obviňuje 
                  nitro říká – jsem opuštěný a neúspěšný 
 
3. počítač : slova až příliš rozumná (přemoudřelá) 
                     tělo soustředěné – jsem klidný, chladný 
                     nitro říká – jsem zranitelný 
 
4. rušič : slova nedávají smysl, odbíhá od tématu 
                 tělo vychýlené – uniká 
                 nitro říká – nikdo nemá zájem, není tu pro mne místa 
 
A právě těmto způsobům komunikace se učíme již v ranném dětství. Narazíme-li na komplikovanou situaci, 
učíme se z ní vyjít nějakým z těchto způsobů. Všechny tyto způsoby však přispívají k nízkému 
sebehodnocení. 
Smířlivý model upevňuje citové vydírání, viniče zas podněcování („nebuď slaboch, jen mu ukaž“), počítače 
přílišné vyvyšování („jsi příliš dobrý, jsi něco víc“) a konečně rušiče posiluje lehkomyslnost („užívej si, to 
neřeš“). 
Ale abychom nebyly tak pesimističtí…jako ve všem neexistuje ani tady čistý – jednoznačný typ (nelze 
zaškatulkovávat) a navíc je tu ten správný model – kongruence, tzn. Co říká a vyjadřuje, to také tak cítí. 
Je velmi zajímavé sledovat dál cestu těchto soch ve vzájemných interakcích. Ale to už je na další „slohovou 
práci“.  ostatně, můžete si to sami vyzkoušet.    

 
 
 
 

Kůň  - hipoterapie, děti a  léčebně pedagogicko 
psychologické ježdění 
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Úvod 

Při úvahách o použití koně v léčbě, prevenci a rehabilitaci tělesných onemocnění, ale hlavně 
duševních poruch a poruch chování není možné obejít téma psychologie vztahu zvířete  
a člověka. Ten sahá daleko do historie. 
Úloha koně ve vztahu k člověku se v dějinách mění. Z užitkového hlediska kůň ztratil pro 
člověka původní význam potravy a výrobního prostředku. Navzdory tomu vzbuzuje dodnes  
u lidí velké emoce, slouží, stejně jako jiná“kontaktní“ zvířata k obohacení citového života 
člověka.  Právě toho lze využít v léčbě. 
Pozitivní emoce, které kůň vzbuzuje, nemají původ pouze v estetickém cítění současného 
člověka, protože je vyvolává tvor evidentně krásný, ale sahají hluboko do dávnověku, kde  
se formoval jeho symbolický a archetypický význam. 
Člověk kráčí po modré planetě s koněm od samého počátku své existence. Cesta koně  
je nepoměrně delší: 
- doba starších třetihor před 55 milióny lety –prakoník eohhipus,velký asi jako 
  pes 
- pliohhipus – čtvrtohory – téměř ustálená živočišná forma 
- v té době se chlupatý prapředek člověka ještě nesměle vydával na cestu „pána 
   tvorstva“. 
Z období 15 000 – 20 000 let př.n.l. pocházejí první zobrazení koní. Archeologicky lze 
předpokládat, sociální a duchovní vztah se zvířetem nejjasněji v horním paleolitu v Evropě. 
Jeskynní malby z Francie a Španělska vytvořené na sklonku doby ledové před 30 000 – 
10 000 let. Tyto malby zobrazují úlohu, kterou zvířata stále více hrají v náboženství a 
ideologii lovců doby ledové. Také z této doby máme první domněnky, že některá zvířata byla 
zkrocena  a zařazena do sociálních vztahů s lidmi. 
Silou ani rychlostí se člověk nemohl zvířatům rovnat, o to více však mohl, uměl a chtěl 
používat rozum. Počínaje jámami na zvířecích stezkách, přes různé pasti až po nahánění koní 
k útesům, odkud tito v panice padali do propastí, kde se polámali a lovci je dobíjeli.  
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Důvodem domestikace zvířat byli jejich užitkové vlastnosti. Od nejstarších dob byla zvířata 
pro člověka zdrojem potravy, využíval je jako dopravní a přepravní prostředek, využíval 
jejich jemnějších smyslů k lovu a obraně teritoria, případně jim přikládal náboženský význam.  
Prvním domestikovaným zvířetem byl pes (30 000 – 12 000 let př.nl.) po něm kočka, ovce, 
později kozy, velbloudi, skot a osli, prasata a drůbež. V té době začali lidé pěstovat obilí. 
K tahu a nošení nákladů se skot používal dávno před koněm. 
Domestikace koně podstatně změnila lidem život. Získali nepředstavitelnou pohyblivost, která 
je zbavila nutnosti zdržovat se na jednom místě, protože byli třeba závislí na zdroji vody. Kůň 
usnadnil lidem práci, rozšířil lidem oblast a rozsah jejich působení. Stáda koní dávala lidem 
mléko, maso, kůži dokonce i trus jako palivo. 
Domestikace koně ovlivnila zejména duchovní život lidí – vznikaly celé nomádské a jezdecké 
kultury, které měly velký dopad na další průběh lidských dějin. 
První zprávy o použití koní se vztahují k využití jejich tažné síly. Okolo roku 1700 př.n.l. se 
začal kůň využívat jako vojenská síla. Kůň tak nadobyl mezi zvířaty výjimečné postavení, 
téměř na úrovni člověka. Za spolehlivý doklad o zdomácnění koně lze považovat zprávu 
napsanou chetitským jazykem na pěti hliněných destičkách, které jsou uloženy v orientálním 
muzeu v Berlíně – tzv.Kikkulišův text (Kikkuliš byl hlavním štolbou chetitského krále a měl 
zavést nejmodernější metody výcviku koní). 
Pro Egypt byli úplnou pohromou asyrští Hyksósové, kteří se přiřítili z Malé Asie do krajiny  
na koních.  V Egyptě do té doby znali jen osli. Díky Hyksósům koně v Egyptě zdomácněli.  
Od těch dob se síla vládců starověku měřila množstvím koní a bojových vozů. Kůň se stává 
reprezentačním zvířetem. Více společníkem než sluhou svého pána (dnes mercedes).  
Že ve vztahu člověka a koně nešlo jen o užitkovost, ale že měl kůň i nesporný emoční 
význam, je doloženo i z historických výzkumů: 
- ze starověku jsou to hroby keltských bojovníků, kteří byli pochováni se svým koněm 
- císaři se nechali zobrazovat na koni nebo ve voze. 
Víra lidí v koně byla veliká, koně byli považováni za důvěrníky mezi knězi a bohy. Koně byli 
chováni v posvátných hájích, aby se z jejich chování věštila budoucnost, zejména bělouši byli 
zvlášť schopní věštci. Vznešené postavení koní v mytologii (Hélios-bůh slunce jezdil po 
obloze s ohnivých čtyřzápřahem, bůh války Áres –vůz s čtyřmi bělouši,okřídlený Pegasos, ) 
Budha měl svého oblíbeného koně Kathaka-na tomto koni opustil palác a vydal se hlásat po 
Indii svoji nauku. 
Skutečnou chovatelskou perlou koně se stal Arabský poloostrov. Podnětem byl jednak 
Mohamed, který v mnoha súrách koránu pobízí své věrné k lásce ke koním a dále to byla také 
potřeba rychlého přesunu při islámské expanzi na přelomu 6-7 století n.l. V islámu  
se kůň označuje za největší požehnání, největší prospěch a odměnu na tomto světě.  
I středověk pomáhal rozvíjet symbolickou hodnotu koně. Rytířská doba – postava rytíře  
a kůň jsou téměř nerozlučitelní. Ve výchově mladého rytíře se kladl důraz na zacházení 
s mečem, oštěpem, kopím, na zdatnost při honech a ježdění na koni. Rytíř musel ovládat nejen 
jezdecké schopnosti, ale i chovatelskou odbornost – nakrmit, ošetřit, okovat koně. Při 
pasování na rytíře získával ostruhy, které symbolizovaly zralost a nezávislost.  
Kůň, přestože je téměř nejmladší domácí zvíře, si svými výjimečnými vlastnostmi získal 
v procesu soužití s člověkem výjimečné postavení. Zřejmě to byla jeho síla v kombinaci 
s rychlostí a obratností zarámovaná do jeho estetického zevnějšku. Vlastník koně byl vždy 
v konkurenční výhodě oproti nevlastníkovi, čímž vzbuzoval závist, respekt, protože člověk 
v sedle znamená něco víc, než člověk jdoucí pěšky.  
Podle Junga je kůň archetypem ve folklóru i v mytologii velmi rozšířeným. Jako zvíře 
nezastupuje lidskou psyché, ale to, co je polidštěné, animální a tedy nevědomě psychické. 
Proto bývají koně ve folklóru jasnozřivý, slyší, co jiní neslyší, umí mluvit, často mají křídla. 
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Vzhledem k cca 6 000letému spolužití člověka a koně je tento vztah zakomponovaný  
do hodnotového systému lidí a na emocionální úrovni je ho stále vidět. 
  
V hipoterapii v užším smyslu slouží jeho symbolický význam jako motivační činitel, 
v pedagogicko-psychologickém ježdění se uplatní přímo terapeuticky.  
 
Historie terapeutického využívání zvířat 
 
První dokumentované použití zvířat jako doplňkové terapie se datuje od 9. Století v Gheelu  
v Belgii u zdravotně postižených. Další záznam pochází až z 90. Let 18. Století, kdy byla 
v Anglii založena klinika pro duševně nemocné. V té době se také v Německu v domově pro 
nemocné epilepsií začala používat zvířata – zejména kočky, psi, ptáci a koně.  
První využití psů v nemocnicích v USA se odehrálo v roce 1919 – psi byli používáni pro 
rozptýlení pacientů. Ve 40. letech 20. století byla zvířata zařazena do programu péče o letce 
zraněné ve 2. světové válce v sanatoriu v New Yorku. „Zvířata úspěšně pomáhala udržovat 
mysl rekonvalescentů v aktivitě a odváděla jejich pozornost od válečných událostí a vlastních 
zranění“ (Galajdová, 1999). 
V roce 1966 založil E.Stordhal v Norsku rehabilitační centrum pro zdravotně postižené, kde 
se vedle fyzioterapie stali psi a koně důležitou součástí režimu. 
Podnět pro terapeutické působení zvířat dal v 70. letech americký dětský psychiatr Boris M. 
Levinson. Objevil zcela náhodně, že zvířecí společník může být velice cenným 
spoluterapeutem emocionálně narušených dětí. V roce 1969 Levinson zformuloval hypotézu, 
podle níž zvířata nepředstavují způsob vyléčení, ale působí jako sociální katalyzátor, který 
zahajuje a podněcuje společenský kontakt. Ověřil, že zvířata fungují jako přechodné objekty, 
kdy si dítě nejprve vytvoří vztah ke zvířeti a přes něj později k terapeutovi a dalším lidem 
(Straková In: Zvíře jako partner a průvodce člověka 1999, str.13) 
Záznamy o léčbě pomocí koně 
Medicínský efekt jízdy na koni je znám už z antických záznamů. Roku 200 n.l. se  řecký lékař 
Galenus zmiňuje o léčebném působení jízdy na koni a doporučuje ji.  
Středověk snahy o přiblížení přírodě potlačoval, zaměřil se na náboženství. 
Raný novověk přispěl k rozvoji hipoterapie několika pracemi. Cesare Borgio doporučoval 
jízdu na koni pro ty, kdo si chtějí udržet pěkné tělesné tvary. Hieronymus Mercurialis v 16. 
Století napsal spis De arte gymnastica, ve kterém doporučuje jízdu na koni k udržení dobrého 
zdraví a k vypracování správného držení těla. V polovině 18. Století vychází francouzská 
Encyklopedie redigovaná Denisem Diderotem – pod pojmem hippos (kůň) se zmiňuje  
o léčebných účincích jízdy na koni a doporučuje základní pravidla, jako je výběr vhodného 
koně, vhodného dávkování pohybu a příznivou denní dobu. Zakladatel ortopedické kliniky 
v Oswestry, Dane Agnes Hunt, použil koně k rehabilitaci válečných zranění po 1 světové 
válce.  
 
Známá jsou slova našeho prvního prezidenta T.G.Masaryka, který zaznamenal Karel Čapek 
v Hovorech s T.G.M: „Proč rád jezdím na koni? Protože je to nejrychlejší tělocvik. To se 
cvičí najednou celé tělo, plíce a srdce. Jen to zkuste!“ 
Za zakladatelku moderní hipoterapie je považována norská fyzioterapeutka – Elisabet 
Bodtherová, která vozila děti postižené DMO na svých ponících.  
Garantem hiporehabilitace v České republice je Česká hiporehabilitační společnost, která 
vznikla v roce 1991. Jedná se o dobrovolné, nezávislé a nepolitické sdružení. Sdružuje lékaře, 
fyzioterapeuty, pedagogy, jezdce, trenéry a další profese, které jsou svým zaměřením spojeny 
s hiporehabilitací. Cílem ČHS je propagace hiporehabilitace, jako plně respektovaného 
medicínského oboru.  Vydává časopis Hiporehabilitace.  
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Vymezení pojmů 
Hiporehabilitací se rozumí: včlenění vození se na koni nebo ježdění do komplexu 
opatření zaměřených na obnovení ztracené funkce, zmírnění nebi minimalizování či 
odstranění fyzického, psychologického, sociálního nebo mentálního handicapu pacienta, 
klienta. 
Hiporehabilitace se člení na 3 okruhy, které se vzájemně prolínají: 
 
- hipoterapie – cílené využití práce s koněm, vožení se na koni a ježdění, ale hlavně využití 
multidimenzionálního pohybu koně na zmírnění nebo odstranění příznaků onemocnění 
pohybového aparátu: 

 Pacient je z hlediska ovládání koně naprosto pasivní 

 Hipoterapii smí provádět pouze proškolený fyzioterapeut 

 Klíčovou úlohou je ovlivnění postury, která odráží a ovlivňuje celkový stav lidského 

organismu (postura označuje všechny motorické schopnosti člověka, jejichž cílem  

je udržení polohy) 

 Využívá se přirozeného chůzového mechanismu koně (chůze koně vytváří 

trojdimenzionální pohyb = vpřed‐vzad, nahoru‐dolů a do stran), pacient je nucen 

reagovat na pohyb koňského hřbetu přenášením váhy, přizpůsobit se rytmu koně, 

koordinace je procvičována změnou chodu, tempa, zastavováním  

a znovurozcházením 

 Dále kůň působí tzv.nespecifickými prvky, to je: 

‐ taktilní kožní stimulace – aby se mohlo uplatnit, nemá se používat sedlo, ale jen pás, 

dítě by nemělo mít plenky a hrubý oděv, 

‐ vliv tepla (teplota koně je 38 °C) 

 

 

‐ obranná reakce proti pádu, nácvik obranných reakcí podpůrných i vzpřimovacích, 

balanční výcvik 

‐ vytahování zkrácených tkání – gravitace 

 Pohyb koňského hřbetu ovlivňuje posturu člověka ovlivněním základních řídicích 

mechanismů jeho motoriky, na koni se vytvářejí nové pohybové vzorce chůze  

a držení těla 

 

 
- Sportovní ježdění handicapovaných- je to jednoznačně rehabilitační aktivita, zejména při 
zohlednění sociální readaptace 

 Zahrnuje paradrezúru, paravoltiž 

 Cílem ježdění je prevence, rozvíjení a zdokonalování pohybových dovedností 

handicapovaných osob, zlepšování jejich fyzické kondice a schopnosti spolupráce 

 Podporována je samostatnost, tvořivost, zvyšování sebevědomí 

 Pocit radosti z dosaženého výsledku a motivace k dalšímu zlepšování svých 

schopností 
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 Díky ježdění se organismus stává odolnější, zdravější – ovlivňuje krevní oběh 

(namáhaný cvičenec‐organismus zásoben kyslíkem…), dýchací systém (zvyšuje se 

vitální kapacita plic), svalstvo, nervový systém, psychiku 

- léčebné pedagogicko psychologické ježdění na koni (LPPJ) – se definuje jako využívání 
práce s koněm, vožení se na koni a ježdění na koni jako pedagogické a psychologické 
médium k dosažení pozitivních změn v chování dětí a mládeže, nebo ke zmírnění nebo 
odstranění příznaků duševní choroby či mentálního handicapu 

 LPPJ a faktory tělesné:  

 Využívá se přirozeného chůzového mechanismu koně (chůze koně vytváří 

trojdimenzionální pohyb = vpřed‐vzad, nahoru‐dolů a do stran), pacient je nucen 

reagovat na pohyb koňského hřbetu přenášením váhy, přizpůsobit se rytmu koně, 

koordinace je procvičována změnou chodu, tempa, zastavováním  

a znovurozcházením 

 Samostatný výcvik v jízdě na koni vede k zesílení celého těla dítěte pravidelným 

cvičením a tím sekundárně ke zvýšení jeho sebevědomí a sebeuvědomění 

 Sebeuvědomění představuje složky taktilní, proprioreceptivní  

a balanční, které jsou navzájem propojené 

 Zlepšování fyzického fondu, celkové posilování zdraví, zlepšování koordinace pohybů, 

pěstování smyslu pro rytmus, propojení mezi tělesným s duševním uvolněním, to vše 

přispívá k psychické pohodě 

 

 LPPJ a faktory psychologické: 

 Velmi důležité je uvědomit si, že už velikost koně a možnost ovládat tak velké, silné 

zvíře poskytuje představu i pocit moci 

 Kůň je vůči člověku zdrženlivý, nepodbízí se, je nevtíravý, nevnucuje se násilně do 

člověčí přízně = toto vše povzbuzuje aktivitu jedince, dítěte 

 Na druhé straně na nepřiměřené podněty kůň reaguje obranně = zdroj korektivní 

zkušenosti (bez toho, že by mohl být podezírán ze zlého úmyslu) 

 Tyto jeho vlastnosti podporují u dětí motivaci, sebevědomí, aktivitu, poskytuje 

korektivní zkušenost 

 Kůň sám o sobě je individualita, je to velmi citlivý tvor, který odráží emoční ladění 

dítěte = zpětná vazba pro dítě – reguluje chování dítěte, jeho agresivitu, impulzivitu 

 Kůň jako symbol – hlavně jeho fyzické vlastnosti – síla v kombinaci s rychlostí   

a obratností, jeho temperament, výbušnost a jistá hrdost to vše zarámované  

do estetického zevnějšku 

 Koně lze chápat jako to, co jezdce unáší, co mu dává křídla a pomáhá mu přiblížit  

se slunci a bohům 

 Pokud se vytvoří vztah mezi koněm a jezdcem, tak je velmi silným motivačním 

činitelem – už samotná první jízda vyvolává silný emotivní zážitek ‐  směs 

strachu,obdivu, odmítání, tužby –strach s narůstajícími zkušenostmi mizí, obdiv  

a tužba se stupňují 
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 Cestou společných zážitků dítěte, pedagoga a koně je možno proniknou přes hradbu 

„nekomunikace“ dítěte 

 

 Pedagog by měl využít toho, že kůň je vděčný, tichý posluchač, ale 

i nekompromisní učitel 

‐ plně respektuje nadřazenost toho, kdo umí uplatnit svou osobnost 

‐ vycítí strach a nejistotu, čehož rád zneužívá a nutí tak člověka k aktivitě 

‐ dochází k tomu, že pokud klient akceptuje pedagoga, kůň ho respektuje, poslouchá 

a v sedle či na hřbetě koně je odměněný pocitem komfortu 

 Také při práci s koněm figurují sociální faktory – při práci s koněm vzniká sociální 

triáda – kůň‐pedagog‐dítě a tím i sociální interakce 

 Figurují zde vztahové kategorie – vzájemná pomoc, přijímání pomoci, pomáhání 

druhým, zodpovědnost  

 

 Při práci s koněm dosáhneme: 

‐ vysokou úroveň aktivity všech zúčastněných = vodění koně, uvazování, čištění, 

postrojování – to vše nelze provádět bez aktivity dítěte 

‐ každá hodina by měla být předem připravená – měla by mít svou strukturu 

s progredující náročností (ať již růst koňařských dovedností) 

 

‐ kůň je skvělým prostředkem poskytování zpětné vazby – na standardní podněty 

reaguje standardně, na nestandardní nestandardně = svými reakcemi potvrzuje nebo 

neguje správnost přístupu dítěte (kůň umí jasně projevit nevoli k nevhodným 

projevům klienta – křik, prudké pohyby – v té chvíli mrská ocasem, pokyvuje hlavou, 

ustupuje, šklebí se) 

‐ hlavně při práci s koněm ze země kůň „nutí“ dítě ke korekci vlastního chování, 

protože v případě nesprávných postupů se dítě nedočká žádaného cíle (skloní hlavu  

a pase se a pase se…) 

‐ při hodině má dítě vždy dopředu daný cíl, který když splní je okamžitě odměněn 

správnou reakcí koně = prožívání úspěchu ať už při práci ze země nebo v sedle  

by mělo být na závěr hodiny opakovaně vysoce pozitivně hodnocené 

 

 Při správně strukturovaných a vedených hodinách s dětmi a koněm můžeme 

významně korigovat chování dětí: 

‐ dítě, při práci s koněm, aby dosáhlo úspěch, musí korigovat své chování = začíná 

respektovat autoritu koně a přes koně i pedagoga 

‐ toho by měl pedagog využít k: 

‐ vybudování motivace 

‐ zvedání sebevědomí 

‐ odstranění strachu 
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‐ budování sebevědomí 

‐ zvyšování a trvání intenzity koncentrace 

 Kolektivní aktivita při práci s koněm pomáhá odstraňovat antipatii, agresivitu 

(společná jízda dvou dětí, nesympatizujících vyžaduje jejich spolupráci, aby oba 

nespadli) 

 

 Pedagog si musí uvědomit, že jezdce‐dítě ovlivňuje: 

‐ prostředí stáje 

‐ tvorba hranic a důsledná vnější kontrola 

‐ pedagog by měl využít nástěnky, nákresy, ilustrační fotografie 

‐ každý postup musí být jasně vysvětlen – pomáhá neustálé opakování, názornost, 

přesné, jasné názvosloví = tato zavedená rutina dětem pomůže překonat prvotní 

pocit nejistoty 

 Problémem může být čekání na aktivitu, kdy se může dítě začít nudit  

a u dlouhotrvajících aktivit může ztrácet respekt před možným nebezpečím 

 Toto vše musí mít pedagog vždy na paměti 

 

 

 

 

LPPJ a využití her 

 Hry jsou nenahraditelným prostředkem ke komunikaci mezi pedagogem a klientem 

 Díky hrám se dají připravit různorodé situace, které napomáhají dítěti nahlédnout na 

sebe samého a zároveň se učit osobním dovednostem = sebekázeň, tolerance.. 

 Rozvíjí se fyzická, psychická a sociální stránka osobnosti dítěte, je zapojena 

psychomotorika 

 Rozvíjí se fyzická, psychická a sociální stránka osobnosti 

 

Abychom dosáhli žádoucích výsledků, uvedených cílů viz.výše je třeba ctít určité 

zásady: 

 Každá aktivita musí být předem promyšlena, dítě s ní musí být seznámené tak, aby 

rozumělo, aby pochopilo, co se po něm chce 

 Pomůcky musí být dopředu připraveny 

 Sám pedagog může motivovat dítě tak, že se zapojí do hry 

 Neměli bychom opomenout odměnu – ať již verbální nebo materiální 

 Děti vždy oslovujeme jménem 

 Na závěr vždy vyhodnotíme průběh hry  

 Činnost, hru lze zkvalitnit použitím hudby 

 Dbáme – důsledně na dodržování bezpečnosti 

 

Příklady her: 
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 Hledání hvězdičky:  

‐ cílem je seznámení se se zvířetem pomocí doteků, odbourání strachu 

‐ pomůcky‐barevné nalepovací hvězdičky 

‐ kůň nesmí být lechtivý 

‐ hvězdičku nalepíme na koně na místo, které není viditelné 

průběh hry: dětem –nejlépe dvěma nebo jednomu řekneme, že musí najít hvězdičku 

na těle koně, ale způsobem, který nebude koni vadit. Dítě se smí dotýkat koně 

hlazením, jemnými dotyky 

 Průvodce: 

‐ cílem je důvěra ve svého průvodce, seznámení se zvířetem 

‐ hrají dvě děti a kůň, jedno dítě hraje průvodce a vede kamaráda, který zkusí mít 

zavřené oči.,průvodce pomocí hmatu ukazuje spoluhráči jednotlivé partie těla koně 

‐ pedagog řídí hru tak, aby spolu děti dostatečně komunikovaly a byly aktivní 

 Projít s koněm vytyčenou dráhu: 

‐ cílem je dokázat vést koně, prosadit se , dávat jasné povely, na které kůň bude 

správně reagovat 

‐ to vyžaduje od dítěte mít promyšlené, jak trasu projdu, kdy budu chtít odbočit atd… 

‐ být si jistý, jinak kůň přestane poslouchat 

 

Závěr 

Terapeutický význam zvířat někteří lidé velmi přeceňují, jiní naopak zcela zavrhují. 

Myslím si, že nejlepší je zlatá střední cesta. Jsme součástí přírody, ekologického systému. 

Nejsme pány tvorstva. Dnes a denně se přesvědčujeme, že každé provinění vůči přírodě 

se nám vrátí. Příroda se nám nemstí, ale hledá rovnováhu.  

Zvíře, které k člověku přilne, nedokáže rozlišit, zda je jeho pán ideálně krásný, geniální, 

dokonalý. Zvíře „jen“pozná, kdo ho má rád a kdo mu poskytne odpovídající ochranu, péči 

a za to se odvděčí podle svých přirozených schopností a možností. Milující a milované 

zvíře nezradí, nikdy neublíží. Špatně vychované a nemilované zvíře může být naopak 

agresivní. Zvířata to nedělají pro radost, ale instinktivně se brání při pocitu ohrožení. 
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Autismus 
Věra Mikolášová 

 
Problematiku autismu jako téma závěrečné práce jsem si vybrala z důvodu aktuální potřeby nastudování 
podstatných informací a základní metodiky práce s autistickým dítětem, kterou využiji při výchovném působení 
v dětském domově. 
 
Krátký vstup do historie  
Pojem autismus je odvozen z řeckého slova autos, což znamená sám. Často bývá označován jako porucha 
komunikace s okolím. 
 
Poprvé pojem autismus použil psychiatr Eugen Bleuler a autismem označuje   uzavření se do sebe jako příznak 
schizofrenie.  
 
V roce 1943 popsal Leo Kanner autismus jako poruchu „ autistická porucha citového kontaktu“. Sledoval děti, 
které měly výrazně narušeny kontakty s okolím a nebyly si schopny vytvořit běžný citový kontakt s lidmi. 
Neschopnost navázat citový kontakt nazval Kanner  „extrémní autistickou osamělostí“ a zdůraznil, že se jedná o 
charakteristický rys, jež se vyskytuje v raném dětství. 
 
V roce 1944 přichází vídeňský pediatr Hans Asperger s prací „Autističtí psychopati v dětství“, ve které popisuje 
dětské pacienty s podobnými problémy, vyznačujícími se těžkou poruchou sociální interakce a komunikace, 
stereotypními zájmy a motorickou neobratností při dobře rozvinuté řeči a normální nebo vysoké inteligenci. 
 
Vymezení pojmu autismus, klasifikace 
Autismus je popisován celou řadou definic, které mají společné znaky.  
Je označován jako pervazivní vývojová porucha, která se projevuje již v raném dětství ve třech 
charakteristických oblastech tzv. triádě postižení:  
- oblast komunikace  
- oblast sociální interakce  
- oblast představivosti 

 
Oblast komunikace 
U postižených se často vyskytuje mutismus, vytrvalé užívání určitých frází, echolalie.  
 
Oblast sociální interakce 
Děti s autismem narozdíl od zdravých dětí nenavazují oční kontakt, dávají přednost předmětům před obličeji. 
Často vypadají, že jsou lhostejné k druhým lidem, protože se vyhýbají očnímu kontaktu a nekomunikují tak 
často jako ostatní děti. 

Autistické děti často dávají přednost samotě, nevyhledávají společnost druhých dětí, vystačí si samy. Projevy 
náklonnosti autistických dětí bývají neobvyklé, neumí reagovat na pohlazení, obejmutí, působí chladně, někdy 
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reagují na takové podněty agresivně.Schopnost empatie bývá často omezena. Autisté upřednostňují rutinní 
činnosti a stálá prostředí a mohou reagovat negativně na jejich změny. Nejsou neobvyklé projevy agresivity, 
sebestimulační chování nebo přílišné stáhnutí se do sebe v obtížných situacích. 

Oblast představivosti 

Autistickým jedincům chybí schopnost abstrakce. Zaměřují se na detail, postrádají pružnost při řešení problémů 
a nechápou dostatečně pojem času. Svět se jim jeví jako chaos. Z toho vyplývá jejich potřeba neměnnosti a 
odmítání změn. I nepatrné změny v prostředí nebo časovém rozvrhu pro ně totiž mohou být zdrojem intenzivní 
úzkosti a nepřiměřené odezvy. U dětí s autismem nebývá běžná tvořivá a napodobivá hra např. Na maminku, na 
obchod. Hračky  různým způsobem řadí a třídí. 

 
V 10. revizi Mezinárodní klasifikace nemocí (dále jen MKN-10) je autismus uveden  pod pořadovým číslem 
F.84  
Podle MKN-10 se jedná o skupinu poruch charakterizovaných zhoršením společenských vztahů a způsobů 
komunikace a omezenými, stereotypně se opakujícími zájmy. Tyto  kvalitativní abnormality jsou rysem chování 
jedince ve všech situacích a jejich stupeň může být různý. 
 
   F 84.0 Dětský autismus 
Původně Kannerův časný dětský (infantilní) autismus. Projevuje se do 3 let věku dítěte narušeným vývojem. 
 
   F 84.1 Atypický autismus 
Narušený vývoj je zřejmý až po dosažení 3. roku dítěte. Liší se tedy dobou vzniku nebo nenaplněním triády 
postižení. 
 
   F 84.2 Rettův syndrom 
Doposud byl popisován pouze u dívek. Časný vývoj je normální či téměř normální s následnou částečnou nebo 
úplnou ztrátou získaných manuálních a verbálních dovedností. Charakteristické je zpomalování růstu hlavy, 
některé pohyby těla se stanou nekontrolovatelné apod. Téměř všechny případy doprovází hluboká mentální 
retardace. 
 
   F 84.3 Jiná dezintegrační porucha v dětství 
Dříve byla tato porucha označována jako infantilní demence, dezintegrační psychóza, Hellerův syndrom. 
Vyznačuje se obdobím normálního vývoje alespoň do věku dvou let, které je vystřídáno ztrátou získaných 
dovedností. Dochází k částečné nebo úplné ztrátě řeči. Nastupují charakteristické odchylky v komunikaci, 
sociálních vztazích a chování. Většina dětí zůstane 
těžce mentálně retardovaná. 
 
   F 84.4 Hyperaktivní porucha sdružená s mentální retardací a stereotypními pohyby 
Patří k velmi obtížně definované poruše. Děti s těžkou mentální retardací (IQ pod 50), u 
kterých jsou výraznější problémy s hyperaktivitou a pozorností. Často se projevují stereotypním chováním. V 
období puberty je tendence hyperaktivity přejít do hypoaktivity, což není obvyklé u dětí s normální inteligencí a 
hyperkinetickým syndromem. Doposud není známo,zda je toto chování ovlivněno nízkým IQ nebo spíš 
organickým poškozením mozku. 
V diagnostikování této poruchy se vychází z projevů pohybových stereotypů, vývojově neadekvátní výrazné 
hyperaktivity a mentální retardace. 
 
   F 84.5 Aspergerův syndrom 
Je dalším typem autismu, který se také projevuje ve třech oblastech postižení 
komunikace, sociálních vztahů a opakujících se stereotypních aktivit. Od klasického autismu se liší tím, že se 
nevyskytuje celkové zpoždění, retardace kognitivního vývoje ani výrazné anomálie v řeči. Většina jedinců má 
normální inteligenci, ale pohybově je nemotorná. Tato porucha se projevuje ve větším počtu u chlapců (asi 8:1). 
 
   F 84.8 Jiné pervazivní vývojové poruchy 
 
   F 84.9 Pervazivní vývojová porucha nespecifická 
Tato diagnóza se používá pro všechny zbývající pervazivní vývojové poruchy 
s charakteristickým popisem, které nemohou být zařazeny z důvodu nedostatku informací nebo odlišných nálezů. 
 
Diagnostická kritéria pro dětský autismus (F 84.0) dle MKN - 10 
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American Psychiatric Association: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV). Fourth 
edition, Washington DC, American Psychiatric Association, 1994 
Autismus je zařazen mezi pervazivní vývojové poruchy, což je skupina poruch, které se diagnostikují na základě 
projevů chování. Stupeň závažnosti poruch bývá různý, typická je také značná variabilita symptomů. Porucha se 
diagnostikuje bez ohledu na přítomnost či nepřítomnost jakéhokoli přidruženého chorobného stavu. Specifický 
projev deficitů charakteristických pro autismus se mění s věkem dětí. Syndrom je možno diagnostikovat v každé 
věkové skupině. 
Autismus se projevuje před třemi roky věku dítěte  
 
Kvalitativní narušení sociální interakce  (nejméně dva symptomy) 
- nepřiměřené hodnocení společenských emočních situací  
- nedostačující odpověď na emoce jiných lidí  
- nedostatečné přizpůsobení sociálnímu kontextu  
- špatné používání sociálních signálů  
- chybí sociálně - emoční vzájemnost  
- slabá integrace sociálního, komunikačního a emočního chování  

 
Kvalitativní narušení komunikace (nejméně jeden symptom)  
- nedostatečné sociální užívání řeči bez ohledu na úroveň jazykových       schopností  
- porucha imaginační a společenské napodobivé hry  
- nedostatečná synchronizace a reciprocita v konverzačním rozhovoru  
- snížená přizpůsobivost v jazykovém vyjadřování  
- relativní nedostatek tvořivosti a fantazie v myšlení  
- chybí emoční reakce na přátelské přiblížení jiných lidí (verbální i neverbální)  
- narušená kadence a důraz komunikace, které jsou odrazem modulace komunikace  
- nedostatečná gestikulace užívaná k zvýraznění komunikace  

 
Omezené, opakující se stereotypní způsoby chování, zájmy a aktivity  (nejméně jeden symptom) 
- rigidita a rutinní chování v široké škále aspektů každodenního života (všední zvyky, hry)  
- specifická příchylnost k předmětům, které jsou pro daný věk netypické (jiné  než např. plyšové hračky)  
- lpění na rutině, vykonávání speciálních rituálů  
- stereotypní zájmy - např. data, jízdní řády  
- pohybové stereotypie  
- zájem o nefunkční prvky předmětů (například omak, vůně)  
- odpor ke změnám v běžném průběhu činností nebo v detailech osobního prostředí (například přesunutí 

dekorací nebo nábytku v rodinném domě)  
 
Nespecifické rysy  
- strach (fobie)  
- poruchy spánku a příjmu potravy  
- záchvaty vzteku a agrese (zvláště pokud je přítomna těžká mentální  retardace)  
- většinou chybí spontaneita, iniciativa a tvořivost při organizování volného času  
- potíže s koncepčností při rozhodování v práci i přesto, že schopnostmi na samotné úkoly stačí  

Příčiny autismu a přidružená onemocnění 

V současné době je známo, že příčinou autismu je organické poškození mozku, které má za následek vznik 
neurologické poruchy. Svou úlohu mohou také mít virová nebo infekční onemocnění, genetické vlivy, 
metabolické poruchy, problémy při porodu. 

Studie ukazují, že autismus postihuje chlapce až čtyřikrát více než děvčata.Riziko výskytu autismu se udává v 
poměru 15 – 20 případů  na 10 000 narozených dětí. 

K přidruženým onemocněním a poruchám autismu se řadí: 

- mentální retardace 

- sluchové postižení 

- zrakové postižení 

- epilepsie 
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- hyperaktivita 

- poruchy pozornosti 

 

Terapie 
Strukturované učení - Základy metodiky práce u dítěte s autismem 
 
I. Strukturované učení jako nejefektivnější prostředek pomoci dětem s autismem 
Při práci s dítětem, které má autismus, je velmi důležité mít neustále na zřeteli fakt, že každý člověk potřebuje ve 
svém životě určitou míru předvídatelnosti, každý dodržuje určitý řád. Právě lidé s autismem mají schopnost 
předvídat a plánovat události velmi malou nebo téměř žádnou. Tento handicap je určitou formou jakési "vnitřní 
slepoty", která okolní svět mění v chaos a ztěžuje dítěti orientaci v prostoru, čase i událostech. Dítě tedy bez naší 
pomoci a s naším laickým přístupem žije v častém stresu, není schopné se učit a rozvíjet své schopnosti. U dítěte 
se rozvíjí deprivace a následuje opožďování ve vývoji. Pokud tedy chceme, aby od nás tyto děti přijímaly nové 
informace a vědomosti a byly se schopné učit, musíme jim nejprve upravit prostředí tak, aby dětem dodávalo 
jistotu a poskytovalo již zmiňovanou vysokou míru předvídatelnosti. Ve světě je známá řada metod a programů, 
které se zaměřují na pomoc lidem s autismem. Kolébkou programu s vědecky ověřenou efektivitou, který se 
široce používá i v Evropě, je státní modelový program Severní Karolíny TEACCH. Program již funguje třicet 
let. Vznikl spoluprací rodičů a profesionálů jako reakce na tvrzení, že děti s autismem jsou nevzdělavatelné. 
TEACCH program (Treatment and Education of Autistic and Communication Handicapped Children - 
péče a vzdělávání dětí s autismem a dětí s problémy v komunikaci /volně přeloženo/) je modelovým 
programem péče o lidi s autismem v každém věku. Zahrnuje mimo jiné i speciální výchovně vzdělávací 
program, který vychází z potřeb těchto lidí a specifik autistické poruchy. V České republice využíváme metodiku 
tohoto programu a mluvíme o tzv. strukturovaném učení. 
 
Filozofie a základy u TEACCH programu:  
- individuální přístup k dětem  
- aktivní generalizace dovedností (prostupnost a propojenost školního a domácího prostředí)  
- úzká spolupráce s rodinou  
- integrace lidí s autismem do společnosti  
- přímý vztah mezi ohodnocením a intervencí  
- pozitivní přístup i k dětem s problematickým chováním a těžkým mentálním handicapem, optimistický 

pohled na efektivitu a možnosti vzdělávání těchto dětí  
- aktivní snaha o pedagogickou intervenci, řešení problematického chování  

 
Nároky kladené na učitele a vychovatele:  
- profesionalita  
- teoretické porozumění autismu  
- schopnost vycházet z aktuálních výsledků hodnocení, schopnost flexibilně přizpůsobovat program  
- schopnost přizpůsobit prostředí dítěti s přihlédnutím na specifika poruchy  
- reálný odhad schopností dítěte, využití jeho silných stránek  
- důraz na nácvik komunikace a sociálního chování, komunikační styl musí vycházet z aktuální úrovně 

schopností dítěte  
 
Výhody strukturovaného učení  
- metodika strukturovaného učení akceptuje zvláštnosti autistického myšlení a přizpůsobuje se specifikám 

dítěte (dítě se tedy nepřizpůsobuje osnovám, jak to bývá v ČR obvyklé)  
- svět, který dítě díky svému handicapu vnímá jako chaos se stává předvídatelný v prostoru i čase, snižuje se 

stresová zátěž, dítě je schopno vstřebávat nové informace  
- díky pocitu soběstačnosti se může rozvíjet sebevědomí dítěte  
- nácvik samostatnosti, která je v dospělém životě velmi potřebná  
- redukce problematického chování (agresivity, záchvatů vzteku, negativismu)  
- zmírňuje či eliminuje se kognitivní deprivace, která je daná přítomností poruchy. Rozvíjejí se schopnosti a 

dovednosti dítěte.  
- medikaci psychofarmaky je možné snížit či po dohodě s lékařem zcela vysadit .  

II. Základní principy strukturovaného vyučování 
 
Individuální přístup  
Všechny děti s autismem se od sebe nějakým způsobem liší. Rozdíly jsou v mentální úrovni, v různé míře a 
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četnosti výskytu autistických symptomů, v rozdílných percepčních schopnostech, v úrovni a způsobu 
komunikace, v temperamentu, v odlišné schopnosti koncentrace a podobně. Z čeho vycházíme: 
každý člověk s autismem je jiný § každý má své vlastní priority, schopnosti i jejich hranice Z hlediska 
individuálního přístupu je zapotřebí:  
zjistit úroveň v jednotlivých vývojových oblastech dítěte (na základě psychologického vyšetření či 
pedagogického pozorování) § zvolit vhodný typ systému komunikace podle stupně schopnosti abstraktního 
myšlení (od komunikace skrz konkrétní předměty přes komunikaci pomocí fotografií či piktogramů až k psané 
formě)  
vytvořit vhodné pracovní místo a strukturovat prostředí  
sestavit individuální výchovně vzdělávací plán  
v případě potřeby zvolit na základě analýzy behaviorálních problémů (problémové chování) vhodné strategie 
jejich řešení.  
 
Strukturalizace  
Struktura prostředí - struktura prostředí, ve kterém se člověk s autismem pohybuje, mu pomáhá v již zmiňované 
prostorové orientaci a dává mu tak odpověď na otázku kde?. Struktura tak nabízí "jistotu" tím, že vytváří 
předvídatelná spojení mezi místy, činnostmi a chováním Struktura času (viz vizualizace) - vytvoření 
vizualizovaného denního programu, umožňuje člověku s autismem předvídat události, čas se tak stává konkrétní 
Struktura pracovního programu (viz nácvik pracovního chování) - využití krabic s vnitřní strukturou, 
rozstrukturované činnosti s vizualizací jednotlivých kroků (procesuální vizualizace), rozstrukturování pracovních 
sešitů s úkoly pro děti s vysocefunkčním autismem a podobně. Při sestavování procesuálního schématu je 
zapotřebí analyticky rozpracovat úkol na elementární kroky a vytvořit schéma po sobě následujících činností, 
které vedou k cíli. Například k čistění zubů, uvaření polévky nebo kávy je zapotřebí vizualizovat až deset kroků. 
Postupem času při zautomatizování činnosti je možné redukcí položek schéma zjednodušit. Většina lidí s 
autismem potřebuje alespoň základní schéma k provádění složitějších úkolů. Pokud člověk s autismem nemá 
schéma činnosti k dispozici, chová se jako člověk, který ztratil paměť. Ukázka procesuálních schémat je uvedena 
v příloze. 
Jak správně vytvořit strukturované prostředí (v domácím prostředí, ve škole)  
vytyčit si místa pro jednotlivé důležité činnosti během dne (stůl pro individuální práci s dítětem, jídelní stůl, 
prostor pro volnou hru, prostor pro odpočinek apod.)  
vyčleněná místa pro konkrétní činnosti pokud možno nepřemísťovat  
pokud možno neprovádět jinou činnost na místě, které pro ni není vyčleněno (např. nechtít po dítěti splnit nějaký 
úkol u jídelního stolu apod.)  
pokusit se jasně vymezit hranice mezi jednotlivými místy (paravany, barevné koberce, barevné pásky na zemi 
apod.) - nápadně a jasně vymezené hranice pomáhají dětem s autismem rozpoznat, kde místo určené k jednomu 
konkrétnímu úkolu začíná a kde končí  
Jak správně vytvořit strukturované pracovní místo (pro individuální či samostatnou činnost)  
prostor pro výuku by měl být pohodlný, bez rozptylujícího hluku a pohybu (v domácím prostředí to může být 
pracovní stůl v dětském pokoji, ve škole pracovní kóje někde u stěny oddělená od okolního prostoru například 
paravanem, či policemi)  
pokud je dítě neklidné a často z místa odbíhá, umístíme pracovní stůl na šikmo v rohu místnosti a dítě posadíme 
do prostoru mezi stolem a zdí  
k individuální či samostatné práci postačí jednoduchý pracovní stůl se spíše delší pracovní deskou  
systém zleva doprava - na levé straně stolu jsou za sebou krabice s úkoly, které mají být vykonány. Na pravou 
stranu stolu se odkládají již splněné úkoly 
 
Vizualizace (zviditelnění) 
Většina lidí používá diář, kalendář a hodinky, aby se nám abstraktní pojem času zviditelnil. Stejně tak lidé s 
autismem se potřebují "situovat" v čase, potřebují "vidět" čas. Pokud jim tuto vizualizaci času neposkytneme z 
venku, pomohou si sami. Musí si vytvořit svoji vlastní předvídatelnost, což dělají skrze nefunkční rituály a 
stereotypy. Jestliže se pak sled činností některý den změní, nastávají obvykle velké "problémy s chováním". 
Existuje velká pravděpodobnost, že pokud bude tato změna zaznamenána ve "vizualizovaném denním 
programu" a tudíž na ni bude dítě připraveno, k žádným problémům nemusí dojít. 
 
K čemu slouží vizualizovaný denní program?  
- dává odpověď na otázku "kdy "  
- pomáhá v časové orientaci  
- pomáhá odlišovat jednotlivé aktivity od sebe  
- vede k větší samostatnosti  
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Jak uplatnit vizualizovaný denní program v praxi?  
- zjistit úroveň schopnosti abstraktního myšlení u dítěte s autismem  
- na základě tohoto zjištění stanovit vhodný typ vizuální podpory (je důležité si uvědomit, že ve formě 

existuje určitý vývoj: někdo začne s předměty jakožto vizuální podporou pro zviditelnění času, později 
může začít používat obrázky a možná i psané "určení času".)  

 
 
Typy vizuální podpory (od nejjednodušší k nejsložitější)  
- konkrétní předmět  
- fotografie  
- piktogramy  
- piktogramy s nápisem  
- nápis  
- psaný rozvrh  
- diář 

(dostupné z internetu: http://www.autismus.cz/autismus_terapie.html verze říjen 2007) 

Literatura: 

Schopler, E.,Mesibov, G. B.: Autistické chování. Praha: Portál, 1997 

Internetové zdroje: http://www.autismus.cz/autismus_terapie.html (verze říjen 2007) 

 

Šikana dětí  

Marcela Pastušková 

       

 

Etoped Michal Kolář, který se fenoménem šikany zabývá více než dvacet let, 

poukazuje na to, že šikana se ve své zárodečné formě vyskytuje na všech typech 

našich škol. Jednoznačně určit, kdy se jedná o klukovinu a kdy o šikanu, není vůbec 

jednoduché, často to vyžaduje už odborný pohled. Zjednodušeně lze říci, že 

rozhodující je skutečnost, jak „legrácky“ svého okolí prožívá postižený. Někdy 

vypadají výpovědi dětí, které se staly oběťmi počáteční šikany, na první pohled jako 

banality, ale seřadí-li se za sebou, sečtou-li se, výsledek je hrůzostrašný. 

„ Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit jedinci, ohrozit nebo 
zastrašovat jiného žáka, případně skupinu žáků. Je to cílené a obvykle opakované 
užití násilí jedincem nebo skupinou vůči jedinci či skupině žáků, která se neumí, nebo 
z nejrůznějších důvodů nemůže bránit. Zahrnuje jak fyzické útoky v podobě bití, 
vydírání, loupeží, poškozování věcí druhé osobě, tak i útoky slovní v podobě 
nadávek, pomluv, vyhrožování či ponižování. Může mít i formu sexuálního 
obtěžování až zneužívání. Šikana se projevuje i v nepřímé podobě jako nápadné 
přehlížení a ignorování žáka či žáků třídní nebo jinou skupinou spolužáků. 
Nebezpečnost působení šikany spočívá zvláště v závažnosti, dlouhodobosti a 
nezřídka v celoživotních následcích na duševním a tělesném zdraví.“( Metodický 
pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi 
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žáky škol a školských zařízení, MŠMT ČR, Čj.: 28275/2000-22, čl. 1, odst. 1, 
s účinností od 1.1.2001) 
 

      Někteří rodiče a dospělí se ještě stále domnívají, že šikanování je něco, čím si 

musí každé dítě projít, aby pak lépe obstálo v tvrdých zkouškách každodenního 

života. Měli bychom se poněkud hlouběji zamyslet čemu se děti naučí, necháme-li 

šikanování volný průběh. 

      Podle Michele Elliottové (učitelka a dětská psycholožka, která pracuje s rodinami 

od  r.1968) oběti poznají, že :    

- samy nemají žádnou hodnotu; 

- se jemnost  a  laskavost nevyplácí; 

- je přípustné vyřazovat z kolektivu osoby odlišného chování; 

- si můžete vylepšit vlastní život na úkor někoho jiného, slabšího než vy; 

- je vaší chybou, nedovedete-li si poradit s lidmi, kteří Vám znepříjemňují život; 

- musíte zapadat do kolektivu, i kdyby byl jakýkoliv; 

- je nutné sebezapření; 

- nemají naději zvítězit; 

- se nevyplácí  tyto problémy někomu oznámit; 

- jsou na světě jakoby omylem; 

- je lépe lidem nevěřit; 

- je třeba negativní zakrývat lhaním; 

- je lépe být submisivní; 

- nezbývá, než žít stále ve strachu; 

-  

     Pachatelé se naučí : 

- jednat s lidmi z pozice síly; 

- že hrubá síla je lepší než inteligence; 

- že vás nikdo nezastaví, budete-li dost agresivní slovně nebo fyzicky; 

- že určité situace je nejlépe řešit zlobou a naháněním strachu; 

- že podněcováním jiných ke stejnému zlu si vybudujete základ autority; 

- netrpělivému a netolerantnímu jednání; 

- že je přípustné lidi odlišného chování prostě likvidovat; 

- že mohou vnucovat svou vůli jiným lidem; 

- že mohou jiné lidi ovládat zastrašováním; 
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- pohrdat slabostmi jakéhokoliv druhu; 

- že mají právo napadat kohokoli, kdo je slabší než oni sami 

                                                                 (  ELLIOTTOVÁ, M..Jak ochránit své dítě. s.82) 
 

Podle Dr. Michala Koláře vede šikanování k nedůvěře k autoritám a ztrátě iluzí 

o společnosti, která by každému člověku měla poskytnout ochranu proti 

jakékoliv formě násilí. Děti nebo mladí lidé se dozví, že nikdo není schopen 

zajistit ochranu a bezpečnost slabým a bezbranným, že tedy nemá význam 

proti násilí něco dělat. Šikanování totálně paralyzuje výchovnou funkci skupiny 

a proměňuje její působení v destruktivní. 

                       

 
 
 
Podle Dr. Koláře má onemocnění skupiny svůj vnitřní vývoj, který prochází pěti stadii. 
Od počátečního až po rozvinuté.  
 
 1. stupeň      Ostrakismus 
V každé skupině se najdou lidé, kteří jsou nejméně oblíbeni, uznáváni a právem se 

cítí nemilováni. Jedná-li se o školní třídu, jde převážně o psychické formy násilí 

zaměřené na „neoblíbence“. Ostatní takového žáka více či méně odmítají, nebaví se 

s ním, dělají na jeho účet „drobné legrácky“, pomlouvají ho apod.. 

2. stupeň     Fyzická agrese a přitvrzování manipulace 

V náročných situacích, kdy ve skupině stoupá napětí, začnou ostrakizováni žáci 

instinktivně sloužit jako ventil. Může to být před písemkou, po konfliktu s učitelem 

apod.. Pro zvládnutí nejistoty nebo „přežití“ šedivého programu nutkavě vymýšlejí a 

většinou rychle přitvrzují „zábavu“ na úkor nejzranitelnějšího spolužáka. Dochází 

k upevňování soudržnosti skupiny na účet obětí. Zážitek agresorů při týrání slabých a 

ustrašených spolužáků může vyvolat u disponovaných jedinců prolomení zábran a 

oni začnou agresivní chování opakovat. 

3. stupeň     Vytvoření jádra  

Toto stadium považuje Michal Kolář za klíčový moment, kdy se rozhoduje, zda se 

počáteční stadium šikany přehoupne do stadia pokročilého. Jestliže se přitvrzeným 

manipulacím a mnohdy i počáteční fyzické agresi jednotlivců nepostaví pevná hráz, 

potom se často utvoří úderné jádro, skupina agresorů, která systematicky, nikoliv 

náhodně, začne šikanovat nejvhodnější oběti. 
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4. stupeň      Většina přijímá normy 

V tomto stadiu pokročilé šikany jsou normy agresorů přijaty většinou a následkem 
toho dojde ve skupině k šokující proměně. Je to něco podobného, jako když virus 
přemůže buňku a plně ji ovládne. Tato buňka, aby podporovala organismus, tak ho 
zevnitř rozkládá. U členů „virem“ přemožené skupiny, dochází k vytvoření jakési 
alternativní identity, která je zcela poplatná normám vůdců. 
 
5. stupeň       Totalita nebo-li dokonalá šikana 

Žáci jsou rozděleni na  „otrokáře“ a „otroky“, kdy agresoři se považují za nadlidi, 

ministry, krále a oběti jsou poddaní, podlidi atd.. Jako důkaz největší moci nad obětmi 

je to, že jim jejich trýznitelé mohou způsobovat bolest, znásilňovat je všemi způsoby, 

a oni jsou neschopni se bránit. Čas pracuje pro zdokonalování a nárust násilí. Malou 

skupinu zcela začíná ovládat zlo, podobné fašismu. 

 
 

Oběti šikanování 

     Pro rodiče je často nepochopitelné, že se dítě se svým problémem doma nesvěří 

a to i v případě, kdy je týrání a manipulace takto šikanovaného dítěte neúnosná. Jací 

to jsou jedinci, kteří se nejčastěji stávají obětmi šikany?  

     Podle M. ELLIOTTOVÉ agresor své oběti provokuje, protože trpí sám nějakými 

problémy. Obětmi se často stávají děti, které nejsou žádnými rváči, ale naopak dětmi 

inteligentními, jemnými, ze slušných rodin. Pravou příčinou nejsou žádné vnější 

charakteristické znaky, jako tloušťka, pihy, barva pleti atd., i když to někdy agresor 

uvádí na obhajobu svého jednání. Agresor si vždy na své oběti něco najde, 

v podstatě mu bude vyhovovat jakékoliv dítě, které bude mít pod svou kontrolou. 

Cílem šikanujícího je ponižovat někoho jiného, aby se pozornost soustředila na oběť, 

a ne na něho samotného. Pro každou oběť je těžké přiznat, že ho někdo týrá, 

šikanuje či nemá rád. Pro každého člověka to bývá to nejtěžší, protože každý by 

chtěl být oblíbený a uznávaný. Oběť se bojí, když bude vyprávět ostatním, že ho ve 

škole spolužáci šikanují, že bude vypadat jako zrádce nebo žalobníček. Mlčení však 

slouží agresorům, právě strach oběti jí má přimět k tomu, aby držela jazyk na uzdě. 

Oběť má samozřejmě i strach z odplaty ze strany pachatelů. 

     M Kolář považuje za tragické, když dojde ke zlomení oběti, nastolení trvalého 

pocitu bezmoci, k závislosti a věrnosti šikanujícímu, který pramení ze strachu před 

ještě větším utrpením.  
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     Při dlouhodobém šikanování se oběť často zhroutí, má poruchy spánku a trpí 

nočními děsy. Objevuje se i únava, astmatické potíže, bolesti hlavy, nevolnost atd.. 

Vliv rodiny a školy 

M. Kolář upozorňuje na některé odlišnosti jak v rodinách obětí, tak i u agresorů, které 

získal za své praxe psychoterapeuta. 

Rodiny agresorů selhávaly v naplňování citových potřeb, projevuje se zde absence 

duchovních a mravních hodnot. Většina agresorů projevovala známky citové 

deprivace, setkávali se často s brutalitou a agresí rodičů nebo byli vedeni velmi 

přísně, vojenským drilem bez lásky. 

U typických obětí byla zaregistrována nadměrná úloha matky, která zaujímá roli 
ochránkyně. Často chybí úloha otce, který chyběl. Určitou obměnou byly rodiny 
s dominantní matkou a slabším otcem, případně otec chyběl a přítel matky se na 
výchově nepodílel. Třetí variantou byly neurotické rodiny, tyto trpěly zvýšenou 
úzkostností, poruchami sebehodnocení a celkovou nejistotou. Některé oběti 
popisovaly své rodiče jako znevažující jejich důstojnost, tvrdé, kritické a nepřátelské. 
 
      Odborník na šikanu M. Kolář považuje za nejslabší místo v prevenci šikanování 

školy a školská zařízení. Pedagogové jsou postaveni před hotovou věc, kdy 

dostanou do péče skupinu, ve které může kdykoli začít bujet šikana. Velkým 

nedostatkem je v převažujícím způsobu řízení vztahů mezi pedagogem a žákem, 

který můžeme nazvat hierarchicko-autoritativní. Pedagog v něm usiluje z nadřazené 

autority proti celé třídě o svůj vliv, spoléhá při tom pouze na své schopnosti, postřehy 

a názory. Skupinu řídí přímo sám, je opomíjena spolupráce mezi žáky. Se 

spoluúčastí žáků na dotváření formy a obsahu výuky se nepočítá. Odborník 

upřednostňuje demokratický tzv. komunitní model práce, který promyšleně pracuje se 

vztahy mezi jednotlivými žáky, mezi vyučujícími a žáky.Důležité u toho modelu je, že 

snahy a cíle proklamované oficiálně učitelem jsou přijaty většinou žáků za vlastní, a 

tím je dán základní předpoklad pro jejich naplnění. 

Rizika hierarchicko-autoritativního stylu vzhledem k šikanování : 

a) podporuje rozdělení třídy na skupiny, které si vzájemně nedůvěřují, a tím se 

snáze zakořeňují pravidla šikany 

b) zákonitě dojde k rozporu mezi formální a neformální strukturou skupiny. Je 

zde velká vzdálenost mezi hodnotami, normami a postoji, které preferuje 

pedagog a které upřednostňuje většina žáků. Pedagogovi se sice podaří 

dosáhnout vnější kázně, ale neví nic o životě skupiny. 
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Často se stává, že pedagog spoléhající se pouze na svou vlastní sílu, má strach 

z konfliktu s agresory před třídou. V případě, že se ve třídě najde několik 

problémových a agresivních jedinců, se střetům nevyhne a obvykle dojde 

k prolomení vnější autority. Vzhledem k tomu, že se to pedagog neodváží říci 

nadřízeným ani kolegům, protože by ho považovali za neschopného, agresivita se 

stupňuje. Jak se agresoři, kteří terorizují pedagoga, chovají ke slabším spolužákům, 

to si může každý domyslet sám. 

     Za velký nedostatek považuje M. Kolář absenci teorie a metodiky šikanování na 

pedagogických fakultách, který způsobuje neúspěšnost boje proti šikanování na 

školách. 

Prevence 

Nezbytným požadavkem je prosazení celkově promyšleného postupu nejen na 

úrovni školy, ale i na úrovni celého resortu školství. Model ucelené pomoci má 

sedm vrstev : 

,,Pedagogická komunita, která posiluje imunitu školních skupin a celých škol proti 

onemocnění šikanováním. 

Specifický program proti šikanování jako dílčí součást školní komunity, které 

dokáže případné onemocnění brzy detekovat a účinně léčit.    

Odborné služby resortu školství, tvořené pedagogicko-psychologickými poradnami, 

SVP, speciálně pedagogickými centry, diagnostickými ústavy apod., jejimž úkolem je 

umět řešit pokročilé šikany a vůbec poskytnout servis v oblasti prevence šikanování.         

Spolupráce škol s odborníky z jiných resortů a nestátními organizacemi, 

zabývajícími se prevencí šikanování. Patří sem například spolupráce s kriminalisty 

pro mládež, sociálními kurátory, dětskými psychiatry ( zejména při brutálních a 

kriminálních šikanách ). 

Pomoc a podpora ministerstva a krajských úřadů školám při vytváření prevence 

šikanování.                                                                                                                  

Kontrola škol ze strany České školní inspekce, ministerstva školství a krajských 

úřadů, jak jsou připraveny ochránit žáky před šikanováním. 

Monitorování situace a zabezpečování ochrany práv dětí nevládními organizacemi, 

jako je např. Amnesty International v ČR, Občanská sdružení proti šikanování  

apod. “ (Kolář, 2001, s.198) 

 

V oblasti šikanování rozlišujeme tři stupně prevence: 
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1. primární prevence je zaměřená na celou sledovanou populaci. Patří sem 

osvětová činnost, preventivní programy zaměřené na šikanu, v informovanosti 

rodičů, děti a veřejnosti o šikaně.  

2. sekundární prevence uplatňuje se v situacích, kdy už k šikaně došlo a je 

zaměřena na rizikové jednotlivce a skupiny. Zahrnuje poradenskou i ústavní 

péči. Provádějí ji speciální pedagogové – etopedi, psychologové, sociální 

pracovníci. Zahrnuje ústavní péči (dětské domovy se školou, psychiatrické 

léčebny, věznice), ambulantní pedagogická pracoviště, střediska výchovné 

péče, terapeutické komunity atd., 

3.  terciární prevence je zaměřená na minimalizaci následků nebo proti 

pokračování nežádoucích jevů u jedinců, u nichž se již sledovaný nežádoucí 

jev vyskytl. V oblasti šikanování v současné době prakticky neexistuje 

 

    Aby prevence šikanování byla účinná, musí se najít nová podoba spolupráce škol  

a nadřízených institucí se specialisty na problematiku šikanování. 

      V oblasti sekundární prevence, to znamená v řešení situací, kdy šikana vznikla, 

je nutné pokračovat v doškolování pracovníků krajských úřadů, pedagogicko-

psychologických poraden, ředitelů škol a pedagogů.  

     Je nutné pokračovat v hledání cest k naplňování strategie komplexní prevence 

sociálně patologických jevů. Nová koncepce Minimálního preventivního programu 

(dále jen MPP) vypracovaného MŠMT se nyní chápe komplexně, tedy jako prevence 

sociálně – patologických jevů. Jedná se o šikanování, různé druhy násilí, agresivitu 

žáků k pedagogům, rasismus a xenofobii, alkoholové a nealkoholové drogy, 

záškoláctví.       

      Ucelený Minimální preventivní program by měl zahrnovat přítomnost 

specialisty pro prevenci šikanování, minimální proškolení pedagogů, zejména 

třídních učitelů a  učitelů občanské výchovy, žádoucí by byla účast pedagogů na 

sociálně-psychologickém výcviku, jehož součástí by byl i základní intervenční 

program proti šikaně, dohoda pedagogů, jak postupovat při zjištění šikany, despitážní 

šetření, první pomoc, školní řád, dozory, najít vhodný způsob, jak seznámit rodiče 

s preventivními aktivitami školy, účinná spolupráce se specialisty na problematiku 

šikanování ( PPP, SVP, SPC a DDÚ ).  
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     Terciární prevence v oblasti šikanování prakticky neexistuje. Je nutné o ní začít 

uvažovat především na ní pracovat. Jedná se zejména o možnost škol využít 

speciální pracoviště, která celodenně pracují zejména s agresory za podmínky, že by 

byl nebezpečný agresor ze školy vyjmut. Dlouhodobou péči by si zasloužili i oběti 

pokročilých šikan s následky posttraumatické stresové poruchy, zkušenosti s léčbou 

jsou však v rámci české republiky minimální. 

     Odbornou pomoc se zaměřením na problematiku šikanování a na prevenci tohoto 

závažného celospolečenského problému lze najít např. u dobrovolného 

humanitárního sdružení Společenství proti šikaně. Pracují v něm odborníci se 

zaměřením na problematiku šikanování, dále rodiče, kteří mají prožitou a zvládnutou 

osobní zkušenost s takto postiženým dítětem. Společenství proti šikaně má sídlo na 

adrese: Dr. Michal Kolář předseda, Pedagogicko – psychologická poradna SŠt, 

Zelený pruh 1294/50, Praha 4. Informace můžeme získat i na internetové adrese 

www.sikana.org 
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ÚVOD 

 

 

            Když jsem uvažoval, jaké téma si vybrat pro napsání této závěrečné  

práce, celkem logicky mi, z dosavadního průběhu mého života vyšlo, že by se 

 mělo jednat o problematiku závislostí na omamných a psychotropních  

látkách u problémových dětí, které se díky svému způsobu života a svým 

pseudohodnotám dostaly ze sociálně patologického prostředí do sítě výchovně-

vzdělávacích zařízení.  

            A to proto, že se celý profesní život věnuji právě těmto dvěma oblastem - 

speciální pedagogice se zaměřením na etopedickou problematiku a nepoměrně 

kratší, ale o to intenzivnější období, práci s uživately drog, jejich příbuznými a přáteli, 

kteří docházeli do kontaktního centra.  

             Návrat, po jedenácti letech práce u mentálně retardované mládeže, obvykle 

s dalšími, převážně etopedickými poruchami, a po pěti letech strávených u dětí a 

mládeže pocházející převážně z nevyhovujícího sociálního prostředí, podle toho i 

žijící a chovající se, a především u narkomanů, znovu do školního zařízení, tentokrát 

vyloženě zaměřeného na děti s poruchami chování, byl  nepříjemně překvapující. 

Velmi výrazně se za těch několik let zvýšil mezi touto skupinou mládeže problém 

zvaný zneužívání omamných a psychotropních látek a samozřejmě všechny další 

negativní jevy, které jdou s tímto fenoménem ruku v ruce a jsou jeho nedílnou 

součástí, jako je  prostituce, krádeže, loupeže, různé podvody apod. 

 

1 TEORETICKÁ ČÁST 

 

1.1 Látková závislost. 
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           Nebezpečí různých závislostí samotných a okolností, které k nim vedou, jsou 

podle mého názoru především laickou, z různých důvodů nedostatečně 

informovanou,  veřejností dodnes podceňovany. Často bývá používán "argument", že 

"pokud by chtěl, tak by s tím přestal". 

          Závislost je problém, který může narůst do obludných rozměrů a který nějakou  

formou může ovlivnit život kohokoli z nás. Každý člověk má svoji látku, ke které 

nalezne kladný vztah a na kterou si vybuduje závislost. 

           Definicí závislosti na psychotropních látkách je velké množství. 

Mezinárodní klasifikace nemocí říká, že při závislosti má pro jedince užívání nějaké 

látky přednost před jiným jednáním, kterého si dříve cenil více. Jako ústřední 

charakteristiku označuje touhu užívat psychaktivní látku, nebo látky.  

           Drogová závislost patří mezi mozková onemocnění. 

          "Drogová závislost je komplexní onemocnění CNS charakterisované 

kompulsivním, nekontrolovatelném bažení po droze, vyhledáváním drogy a snahou 

získat drogu za jakoukoli cenu, přestože užívání drogy má řadu očividných 

závažných zdraví a život ohrožujících následků". 

                                                                                                ( Vetulany 2001 ) 

            

           MUDr. Jakub Minařík uvádí, že pro diagnózu závislosti je potřeba, aby byly 

přítomny některé z následujících příznaků ( někde je uváděno tři a více ): 

           a) Silná touha užívat látku ( drogu ). 

           b) Potíže v kontrole užívání látky ( drogy ). 

           c) Užívání látky ( drogy ) k odstranění tělesných odvykacích příznaků. 

           d) Průkaz tolerance ( potřeba vyšších dávek drogy k dosažení žádoucího 

stavu ). 

           e) Zanedbávání jiných zájmů a potěšení než je užívání drogy. 

           f)  Pokračování v užívání i přes jasný důkaz škodlivých následků ( depresivní 

stavy, nákaza virovou žloutenkou při injekční aplikaci, cirhóza jater při užívání 

alkoholu  apod. ) 

            

           Z uvedeného je jasné, že diagnostická kritéria pro závislost splňují nejen 

problémoví uživatelé tvrdých drog, ale i mnoho z nás, kteří večer popíjejí alkohol, 

kouří cigarety . . . . 
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           Závislost je velmi rozšířené onemocnění. Závislost na legálně distribuovaných 

a společností tolerovaných drogách ( zejména tabák a alkohol ) je nejen velmi častá, 

ale má také nejvážnější dopady na zdraví uživatelů.  

 

           Dá se dělit podle různých kritérií, např. na 

  fyzickou 

  psychickou.  

 

           Fyzická, která je "lépe viditelná" bývá často považována za hlavní zdroj všech 

problémů a psychická bagatelizována,  ale ve skutečnosti je opak pravdou.  

           Fyzická složka závislosti nutí uživatele brát drogy v určitých intervalech,  které 

se postupně zkracují a v určitých dávkách, které narůstají, aby se nedostavil tzv. 

abstinenční syndrom ( "absťák", abstinenční příznaky, odvykací stav ). Jedná se o 

soubor odvykacích příznaků,  které se vyskytují u všech návykových látek a mohou 

se u různých drog značně lišit - proto je užitečné znát co největší repertoár 

abstinenčních příznaků jednotlivých drog. Některé odvykací příznaky jsou natolik 

nepatrné, že je možné je přehlédnout a zanedbat, i když jsou třeba subjektivně 

pociťovány nepříjemně (např. u kofeinu a tabáku). Naopak některé odvykací příznaky 

jsou velmi intenzívní a mohou být případně i životu nebezpečné (např. u morfinu a 

drog s obdobným účinkem).  

          Odvykací stav při fyzické závislosti je sice mnohdy velmi nepříjemný až 

bolestný a narkomani se ho často bojí, ale odeznívá během několika dní ( obvykle je 

uváděno pět dnů až týden ). Jeho zvládnutí může být náročné po medicínské stránce 

a to překvapivě u některých legálních drog jako jsou určité léky ( barbituráty, 

benzodiazepiny ) a alkohol.  

 

          Psychická složka závislosti je hůře zvládnutelná, je potřeba mnohem víc, než 

jen pevnou vůli. Kvůli odbourání psychické závislosti existují různá léčebná zařízení 

jako jsou např. terapeutické komunity a doléčovací centra. Psychická závislost je 

příčinou recidiv a to dokonce i po několikaleté úspěšné abstinenci. Zvládnutí 

psychické závislosti ale vyžaduje nejen čas a pevnou vůli, ale také zásadní změnu 

životního stylu, vztahů, prostředí, hodnot a samotného myšlení, což je mnohdy pro 

narkomana neřešitelný úkol. 
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1.2  Drogy 

 

1.2.1 Definování pojmu 

 

           Přesnou definici drogy podala v roce 1969 komise znalců Světové 

zdravotnické organizace a publikovala ji v této podobě: “Droga, jakákoliv látka 

(substance), která je-li vpravena do živého organismu, může pozměnit jednu nebo 

více jeho životních funkcí.” 

           Musí mít psychotropní účinek, tzn. musí silně působit na CNS a změny u 

ostatních orgánů a systémů je zcela nenápadný. Jedná se o změny nálad, vnímání, 

myšlení, podráždění, útlumu a chování.  

           Psychotropní látka je více či méně škodlivá (jedovatá),  protože narušuje 

normální činnost nervových buněk. Je také v různé míře omamná.  

           Musí být návyková nebo alespoň potencionálně návyková. 

 

           Drogy nejsou vybíravé a mohou zasáhnout svojí "přízní" kohokoli z nás a 

nezastaví je ani materiální zabezpečení daného jedince, ani vzdělání, dokonce ani 

fungující rodina a jiné, vhodnější využívání volného času, byť sportem, ale přesto 

jsou pochopitelně jedinci a celé sociální skupiny, které jsou z různých důvodů 

náchylnější tomuto pro mnohé velmi silnému a neodolatelnému vábení podlehnout. A 

nemá cenu si nalhávat, že drogy hlavně ze začátku, kdy získávají novou klientelu 

nemají co nabídnout. V tom je asi jejich největší nebezpečí, že v podstatě každému 

mohou poskytnout právě to, o co má zájem a co mu připadá v dané chvíli pro něho 

nejen velmi příjemné, ale i důležité, potřebné, nebo dokonce prospěšné.  

 

1.2.2 Dělení drog 

          Drogy můžeme dělit podle několika kritérií - např. na:  

 legální ( čaj, káva, od osmnácti let - tabák, alkohol )  

  nelegální . 

 

          Podle rizika vzniku závislosti - na: 

  měkké ( tabák, alkohol, konopí )  
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  tvrdé ( např. pervitin, kokain, heroin, crack, brown ). 

 

         Podle působení na organismus na: 

   opiáty                                              

   stimulancia ( stimulační drogy )                                              

   halucinogeny 

 

 

         Opiáty se původně získávaly z opia a byly a jsou to léky na tišení, tlumení 

silných bolesti ( morfin) a kašle ( kodein ). Později byly nahrazeny syntetickými 

přípravky. Velmi rychle u nich vzniká silná fyzická závislost. Mezi opiáty patří řada 

léků. Při chronickém užívání opiátů nebývá postižen intelekt, nejvíce bývá postižena 

oblast charakterových vlastností - etická degradace individua.   

         Kromě pocitů blaha, rozkoše a dalších úžasných prožitků ( např účinek heroinu 

a dalších opiátů bývá hlavně v počátcích feťácké kariéry ženami často přirovnáván k 

delšímu a silnějšímu orgasmu ) navozují dle přání "klienta" pocity a stavy, jaké si 

přeje a žádá a jaké podle něho vyžaduje situace, ve které ocitl. Opiáty také "dokáží" 

navodit pocity "božského" klidu a jakoby odbourat, vymazat problémy, strarosti a 

strachy, takže po nich často sahají nejen lidé, kteří touží po rychlém a bezpracném 

blahu, ale i ti, kteří mají pocit, že nejsou schopni svou nastálou životní situaci nijak 

řešit a vyřešit a útěk mimo "zlou a nespravedlivou" realitu je pro ně "jedinou cestou". 

Samozřejmě, že problémy ani nezmizí, ani se nezmenší, naopak narostou často do 

obludných rozměrů a přibudou k nim nové, spojené s užíváním tvrdých drog a ty 

rozhodně nejsou malé! Často po nich také sahají lidé unavení, přepracovaní, kteří 

buď nezvládají své životní a pracovní tempo, nebo kteří "jen" chtějí "slastně 

zapomenout a odpočívat!.  

            Dochází k vzestupu tolerance a tím i k potřebě stále zvyšovat dávky drog - 

dlouhodobí pravidelní uživatelé se postupně dostávají na dávky, které jsou 

mnohonásobkem smrtelné dávky pro opiátového abstinenta  nebo prvouživatele. 

Pokud dojde k závislosti, což se může prý stát již po několika dávkách, ztrácí uživatel 

vůli, je líný, dochází k poruchám libida a potence, dostavují se silné deprese a 

poruchy spánku, mohou přijít pseudohalucinace při usínání, dochází k celkovému 

vyčerpání organismu, poruše imunitního systému, což jen podporuje vznik častých 

infekcí. Špatný psychický i fyzický stav a hromadící se problémy často vedou k 
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sebevražednému jednání uživatelů opiátů.   

            Při delší dobu opakované aplikaci opiátů dochází rozvoji fyzické závislosti. 

Jedná se o stav organismu po zpravidla dlouhodobějším a častém používání drogy - 

"tělo" se droze přizpůsobí, vytvoří si pseudopotřebu, zahrne si ji do svého 

metabolismu, takže na přerušení  jejího přísunu se dostaví abstinenční příznaky - je 

to vlastně porucha organismu, která může končit až smrtí postiženého jedince. 

 

           Stimulancia ( stimulační drogy ), dodávají pocit síly, rohodnosti, schopnosti 

vše správně pochopit a vyřešit. Uživatelé jsou "akční" a mají pocit, že vše dokáží a 

zvládnou. Zvyšují psychomotorické tempo, urychlují myšlení, zlepšují paměť a 

zvyšují nabídku asociací - po těchto drogách mnohdy sáhnou studenti, protože jim 

často umožní zvládnout množství nakupeného učiva v překvapivě krátké době a s 

mnohem menším úsilím než za normálních okolností. Zkracují spánek, pomáhají 

odbourávat i fyzickou únavu a zvyšují výkonnost a nasazení. Jsou to látky s budivým 

efektem na centrální nervový systém. Typickými představiteli pervitin ( metamfetamin 

), amfetamin, kokain, crak. Po odeznění účinků stimulačních drog nastává stav 

podobný kocovině - tzv. dojezd, nastává obrovská únava, vyčerpání a následuje 

mnohahodinový spánek. Tyto drogy nevyvolávají na rozdíl od opiátů fyzickou 

závislost, ale psychickou, což nijak nesnižuje jejich nebezpečnost. Proti fyzické 

závislosti se dá hodně udělat relativně krátkodobým pobytem na detoxifikačním 

oddělení, psychická závislost je mnohdy velmi dlouhodobá a zdlouhavá. Vyznačuje 

se především cravingem - bažením, dychtěním po droze a jejím účinku - silná touha 

po psychoaktivní látce ( droze ) a pocit puzení tuto látku užít. Craving je jedním ze 

základních kritérií pro diagnózu závislostí. Je velmi silně přítomen při odvykání a 

dokázat ho zvládnout bývá z největších problémů v boji s démonem závislosti - 

tělesný a zvláště psychologický craving představuje závažný problém při léčbě 

návykových nemocí všeho druhu, nejen u psychotropních látek.  

 

        Halucinogení drogy vytváří virtuální snový svět, kde nic neplatí, nejsou žádná 

omezení, fantazie může pracovat naplno a po svém - vše je minimálně nové, 

objevné, jiné, obvykle velmi příjemné - ideální, byť vylhaný, svět pro nudící se 

hledače, kteří jsou "otráveni" a neuspokojeni nabídkou "normálního", všedního života 

a jeho denodeniho šedou, stereotypní  realitou.  

         Halucinogeny vyvolávají psychické změny až do stádia toxické psychózy. Patří 
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sem velké množství přírodních látek, které jsou od nepaměti používány při různých 

rituálních obřadech. Mnoho látek patřících do skupiny halucinogenů bylo 

syntetizováno v minulém století - asi nejznámější a nejčastěji zneužívané jsou LSD v 

roce 1938  a Ecstazy ( MDMA ) v roce 1912.  

         Charakteristické pro tuto skupinu omamných látek je, že její hlavní účinek 

spočívá v kvalitativní změně vědomí. Dochází často k výrazným změnám psychiky, 

intenzity a hloubky vnímání a prožívání. Vyskytují se zrakové a sluchové halucinace, 

čas a prostor bývá deformován, zvláštním způsobem se vnímají zvuky a barvy - 

zvuky mohou být vnímány barevně apod. Prožitky mohou být na tolik silné a 

"věrohodné" ( až extatické ), že se jim může intoxikovaná osoba snažit uniknout, 

nebo naopak přiblížit bez možnosti reálně rozpoznat hrozící nebezpečí a může dojít k 

poškození, nebo úmrtí daného jedince. 

          U těchto drog nedochází k těžké psychické, nebo fyzické závislosti, obrovským 

rizikem je zde nevypočítatelnost jejich efektu. I po jednom použití může dojít k 

vyvolání psychózy. 

 

 

1.2.3 Konopné látky 

 

            Potom jsou zde samozřejmě všude přítomné různé formy produktů z konopí, 

které se   již staly pro velkou část mladé populace normální nedílnou součástí jejich 

životního stylu, stejně jako alkohol a cigarety, což jsou drogy v podstatě všeobecně 

tolerované a akceptované i většinovou společností již mnoho a mnoho desetiletí. 

Látky obsahující THC podobně jako i do určité míry alkohol a také "taneční" drogy , 

které jsou samozřejmě chemického původu a patří do jiné škatulky, navozují milé 

pocity bezstarostnosti, pohody, klidu a míru v duši, vyrovnání a souznění s okolím a 

empatií k ostatním lidem, takže uživatel může díky nim také odbourávat různé 

nepříjemné mindráky a zábrany, které ho za normálních okolností ve styku s dalšími 

lidmi omezují a různě ,pro něho nemile, limitují. 

          Jde o rostlinu pocházející původně z Indie, kterou lidstvo zná pět tisíc let. 

Užívání produktů konopí (marihuana, hašiš) bylo historicky spojeno s náboženskými 

obřady, hinduistickému a islámskému náboženství nahrazují konopné produkty 

alkohol jak rituálně, tak kulturně. Marihuana i hašiš obsahují stejnou účinnou látku, 

jde v zásadě jen o rozdílnou formu úpravy výsledného produktu. Jako hašiš (charas) 
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se označuje zaschlá a zformovaná pryskyřice ze samičích rostlin konopí, zatímco 

usušené a jinak upravené listy a květenství stejné rostliny jsou označovány jako 

marihuana.  

            Samozřejmě, že zde velmi laicky, popisuji ty příjemné stránky, které pokud 

nedojde k předávkování, nebo nějaké další "chybě" při aplikaci, vyběru, nebo 

kombinaci drog, nebo pokud není uživatel na tom fyzicky, popřípadě psychicky 

natolik špatně, že i experiment může velmi negativně ovlivnit jeho další život, nebo 

dokonce skončit tragicky, drogy mohou v počátcích jejich užívání "feťákovi" 

poskytnout. Ale to jsou, společně se zvědavostí a dalšími rizikovými činiteli, 

nejčastější důvody, proč se s braním drog začíná - poznat něco nového, co bez úsilí 

a námahy ( z počátku to tak opravdu je ) přinese nějakou formu požitku, rozkoše a 

změnu života, se kterým není člověk stotožněn a vyrovnán a který nemá, byť jen 

subjektivně, pozitivně naplněn a proto ho neuspokojuje. 

 

1.3 Další rizikoví činitelé 

 

            Pokud vezmeme v potaz další rizikové činitele, které mohou stát za problémy 

s návykovými látkami jako jsou např. poruchy chování, bipolární afektivní porucha, 

mentální retardace, různé duševní poruchy, problémy s užíváním návykových látek u 

rodičů, sexuální nebo jiné zneužívání v dětství, negativní vliv kamarádů a známých, 

kteří drogy berou  apod., tak si potom musíme uvědomit, že děti, které přicházejí do 

různých výchovných zařízení jsou vlastně "předurčeny" k tomu, aby je problematika 

zneužívání toxických látek zasáhla ve své plné síle a zrůdnosti, ze vším dalším, co k 

ní patří. Tyto děti, jejichž genetický vklad je takový, jaký je, které často nikdy 

nepoznaly fungující rodinu, ani nějaký kladný vzor v sociálním prostředí, ve kterém 

se pohybují, nemohou mít naučeny a zažity správné vzorce chování a vystupování o 

žebříčku jejich morálních a etických hodnot ani nemluvě. Tito mladí, často velmi 

submisivní lidé se upnou na partu, která jim nahrazuje rodinu a jako svůj vzor mají 

obvykle "kápa" daného společenství, který bývá vše jiné, než vhodný vzor hodný 

následování.     

 

 

2 PRAKTICKÁ ČÁST 
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2.1 Příběh Jany 

 

2.1.1 Janino zázemí 

 

            Z prostředí "ulice" a pochybné party vzešla i dívka, o které bych zde rád psal - 

říkejme ji např. Jana.  

             Jana je adoptovaná, její genová výbava asi odpovídá tomu, jaký Jana žije 

život, kam se ve společnosti zařadila, jaké "hodnoty" vyznává a kam podle všeho 

směřuje. 

             Aniž by si to uvědomovala, nebo spíše chtěla uvědomit, protože jsme spolu 

na toto téma opakovaně hovořili, "jela podle jízdního řádu úspěšné feťačky", která se 

zastávku po zastávce blíží stále větší rychlostí do cílové stanice, která se v lepším 

případě jmenuje Zničený život, v tom horším Smrt. Přitom pro toho, kdo se nesetkal 

se sílou drog trochu blížeji, měla vše, co potřebovala ke spokojenému životu, jak ho 

chápe majoritní společnost. Obklopovala ji sice náhradní, ale milující rodina, která ji 

poskytovala nejen nadstandartní materiální, ale i velmi dobře fungující emocionální 

zabezpečení od milujících lidí, kteří se k ní přes všechny její stále četnější a 

problémovější excesy chovali vždy pěkně a čestně.  

            Neznamená to ale, že by malá Jana byla přehnaně hýčkána a rozmazlována, 

jak to někdy u adoptovaných dětí je. Především její důsledná matka od ní vyžadovala 

plnění jejich povinností jak doma, tak především ve škole, kde Jana dosahovala 

velmi pěkných výsledků a nic na venek nenaznačovalo, že by mělo postupně dojít k 

tak obrovskému propadu až na samé dno lidské společnost. Jana se úspěšně 

věnovala i mimoškolním aktivitám, provozovala gymnastiku a především, jak to děti 

umí, úplně propadla kouzlu koní. U nich trávila většinu volného času a nejednalo se 

jen o zábavné a příjemné projížďky, ale i o poměrně těžkou a náročnou práci 

spojenou se spoustou dalších povinností, které této odměně předcházely a které bylo 

nutno vykonávat i po jízdě. 

 

2.1.2 Problémy dospívání a první experimenty s drogami 

 

            Vše se začalo lámat kolem třináctého roku Janina života, v době postupného 

dospívání v ženu, kdy se asi naplno začala k životu probouzet její původní genetická 

výbava a kdy mladý člověk - dítě chce, mnohdy za velmi vysokou cenu, prosazovat 
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své já, kdy má pocit, že je velký, skoro dospělý, že mu rodiče, navíc nevlastní, 

nerozumí a že mu je nejlépe mezi kamarády a stejně smýšlejícími lidmi. Z občasného 

záškoláctví a stále pozdnějších příchodů domů se postupně stává toulání, kdy je i 

několik dnů mimo domov, rodinu více a více nahrazuje společnost mladých, ale o 

dost starších kamarádů a kamarádek, kteří mají bohaté zkušenosti se životem na 

pokraji společnosti. 

            Jana začína naplno objevovat zakázané ovoce - nikotin, alkohol a sex. Sex 

předčasný, bez lásky, sex pro sex, sex  jako úplatu za poskytnutí azylu u velmi 

problematických známých, kteří ale Janu svým životním stylem přitahují jako plamen 

můru. A Jana jde samozřejmě dál, "hulí trávu" a snaží se ve všem vyrovnat svým 

zkušenějším kamarádům. Rodina, škola, povinnosti, dřívější kamarádi i zaběhnutý 

způsob života jdou stranou. A Jana se chová přesně podle "harmonogramu 

začínajícího problémového narkomana", chce poznat "něco" nového - zažít "něco" 

víc, než jen to, co umožňuje alkohol, nebo marihuana ( u Jany byla jednou ze 

spouštěcích látek její pozdější drogové závislosti ) a sáhne pochopitelně po tom 

nejlevnějším a nejdostupnějším -  začíná experimentovat s toluenem a dalšími 

organickými látkami na bázi syntetických ředidel, které jsou extrémě nebezpečné a 

zničující, ikdyž je většina populace takto, zcela chybně, nevnímá, právě proto, že je 

tak snadné si je pořídit a  jsou vlastně v nějaké formě přítomny v každé domácnosti 

co by potřebný pomocník, kdežto tajuplný bílý prášek, zvaný heroin, nebo kokain, 

znají pouze z virtuálního světa televizních obrazovek a novinových, nebo 

rozhlasových zpráv. 

 

2.1.3 Totální začlenění do sociálně-patologického prostředí 

 

             A Jana zkouší dál, nechá si "radit" od známých, mezi kterými jsou nejen 

uživatelé drog, ale i jejich překupníci, často jak to bývá v jedé osobě, kteří ji, ve 

"vlastním zájmu" ponoukají, aby nebyla měkká a okusila i další tvrdé "zboží" a Jana 

okouší pervitin, zatím ještě ne intravenózně. Poznává také extázi, různě kombinuje 

léky. 

                 A zapadá hlouběji a hlouběji do sociálně patologického prostředí, ve 

kterém se pohybuje. Život po restauracích, barech a diskotékách ( spotřeba alkoholu, 

cigaret a ostatních drog stoupá ) je stále finančně náročnější a Jana potřebuje víc a 

víc peněz, které si začíná obstarávat nejprve drobnými krádežemi doma, tam to je 
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relativně nejsnažší, milující rodiče se dají tak snadno obelhat, později po obchodech 

a supermarkerech. Potom přichází na řadu to, co v podstatě zákonitě přijít musí - 

začíná provozovat prostituci.  

 

2.1.4  Ochranná ústavní výchova v DDŠ 

 

                 V tomto období přichází do našeho zařízení. Celkem rychle se zde 

dokázala adaptovat a značně otevřeně komunikovala s pedagogickými i ostatními 

pracovníky a dokonce to vypadalo, že si uvědomoje závažnost situace, do které se 

dostala a že by sama i mohla chtít ji pozitivním směrem změnit. Měla oproti jiným 

obrovskou výhodu, že na tento přetěžký úkol nebyla sama, že ji neopustila rodina, 

která, přes všechna zklamání, která si s ní prožila, ji stále milovala a byla ochotna 

začít znovu, s čistém stolem. 

 

2.1.5 Další propady 

 

                Jana dostala šanci, zklamala, nevydržela a nevrátila se z dovolenky od 

rodičů. Nebo tedy vrátila, ale k způsobu života, jaký vedla před nuceným příchodem k 

nám. Když ji dovezli z útěku, byla už jiná, "poctivě" jela podle "jízdního řádu", byla o 

několik nádraží dál, blíž zmiňované konečné stanici. Tak, jak jsme o tom spolu X-krát 

mluvili, že tato situace nastane, ikdyž tvrdila, že ne, začala si pervitin aplikovat 

intravenózně, zvyšovala dávky, potřebovala stále více peněz, za prostituci se už 

nestyděla, byla již pro ni normální součástí života. Stejně jako krádeže, různé 

podrazy a podvody kohokoli. Její chování, vystupování, reakce na různé okolní 

podněty, mluva, bylo tvrdší, vulgárnější, stejně jako ona sama. 

               U narkomanů, i u těch kteří opravdu chtějí se svojí závislostí zkončit a dají 

se do toho obrovsky obtížného boje, se počítá s relapsy a recidívou,ale také s tím, že 

dostanou novou šanci. Dostala ji i Jana a nejen od nás, ale i od rodičů a dalších 

členů rodiny.  

              Určitou dobu se zdálo, že to Jana myslí vážně, navíc podle metody harm 

reduction ( tak jsou označovány postupy vedoucí k snižování poškození drogami u 

osob, které v současnosti drogu užívají a nejsou motivováni k abstinenci; harm 

reductio patří do terciální prevence, zasahuje i do sekundární ) která se při práci s  

lidmi závislými na omamných látkách ve vyspělých zemích hojně využívá, je 
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pozitivem každý posun k méně škodlivému a sebezničujicímu způsobu života, třeba 

jen přechod od "šlehání" si drogy do žil k jejímu kouření, nebo inhalování, což jsou 

přece jenom šetrnější způsoby aplikace jedů do organismu. Svoji cenu má každý 

týden, neřkuli měsíc abstinence, kdy se tolik zkoušené tělo narkomana alespon 

částečně očistí a odpočine.  

               Jana, nevím na kolik vážně to myslela, protože na droze závislý člověk 

dokáže neuvěřitelně a dokonce přesvědčivě fabulovat a slibovat, ale opět utekla, 

všechna přecevzetí šla stranou - opět vyhrály drogy a s nimi spojený, pro nás těžko 

pochopitelný a přijatelný, způsob života v sociálně patologickém prostředí, které její 

problémy nadále prohlubovalo.  

               Myslím, že určitou, ne zadbenatelnou, roli sehrál v jejím případě i fakt, že 

na útěcích se pohybovala ve společnosti obdobně "postižené" dívky, která byla, 

shodou okolností, také umístněna v našeho zařízení. Dokonce s ní byla na jedné 

skupině, takže nejen, že "venku" "pracovaly" ve stejné lokalitě, ale také po zadržení - 

obvykle ve stejnou, nebo obdobnou dobu - společně plánovaly a posléze 

uskutečňovaly útěky. Snad ještě horší ale bylo, že se navzájem utvrzovaly, že tento 

způsob života je ten pravý, že jsou něco víc než ostatní, že brát drogy je skvělé a na 

prostituci není nic špatného, naopak. Mezi sebou,ale samozřejmě i před ostatními 

dívkami, si neustále popisovaly, značně do růžova přibarvené, zážitky spojené s 

užíváním drog, což nejen neustále vyvolávalo a podporovalo jejich touhu po 

psychotropních látkách, ale také velmi destruktivně a negativně působilo na ostatní 

klientky v naše dětském domově se školou. 

              I Jana když hovořila s pedagogickými zaměstnanci, skoro vždy se dostala 

nějakou formou k drogám - byla jich plná, craving i narůstající závislost vykonaly své. 

              Aby se dostala ještě dál a vyzkoušela nepoznané, ale také zmírňovala 

dopady amfetaminových dojezdů, začala brát heroin. Tvrdě, nitrožilně, kamkoli to šlo, 

třeba do oblasti krčních  ikdyž to je nebezpečné a zkušený narkoman, máli jinou 

volbu, se mu snaží vyhnout. Nehleděla na možná rizika, aplikovala si drogy 

nesterilizovanou, znečištěnou jehlou po jiných narkomanech. Nezastavilo ji ani to, že 

se už jednou u ní vyskytlo poezření, že má hepatitidu typu C. Přes sliby nepočkala 

ani na kontrolní vyšetření a před letními prázdninami jsem ji viděl naposled. 
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ZÁVĚR 

 

              Tady "příběh" Jany končí. Alespoň v současné době pro mě. Třeba se ještě 

jednou dozvím něco víc, ale abych řekl pravdu, bojím se toho. Vždyť po celou dobu, 

co jsem měl o ní nějaké  informace, přesně kopírovala tolik podobných osudů 

mladých narkomanů, kteří také, přes všechna varování, nadšeně, dobrovolně a 

nezadržiteně nastoupili do tohoto autodestrukčního vlaku, který si říká drogová 

závislost a který se většinou rozjíždí tak nenápadně, ale ke svému cíli míří přesně 

dodržujíc svůj vlastní jízdí řád - drogový jízdní řád zničení uživatele návykové látky. 

Nejdříve dává, dobývá si jeho důvěru, vyvolává dojem, že to je člověk, kdo v tomto 

vztahu vládne. Je to lež, jen si získává jeho důvěru, chce ho polapit, funguje jako 

past. Potom droga člověka izoluje, dává mu sebe, ostatní mu bere - vztahy, 

kamarády, koníčky, zájmy, zázemí, majetek, rodinu. Ničí v něm vše, co je lidské. 

Žádá a vynucuje si stále více peněz, nutí člověka krást, podvádět - zvětšuje se strach 

a obavy, emociální bolest je tak velká, že narkoman nechce žít, droga už dávno 

nedává to, co na počátku. Už jen umožňuje fungovat v šíleném stereotypu - sehnat 

peníze, koupit drogu, aplikovat si drogu, shánět peníze na další dávku . . . .  Zničené 

tělo vypovídá službu a stejně jako duše bolí. Droga už má jen jedinou funkci, tlumit 

bolest a umožnit uživateli přežívat. Jak dlouho? Cesta vede do psychiatrické 

ambulance, nebo na hřbitov. . . .Kam povede ta Janina?  

               Opět jsem si na Janině osudu - a opět s hrůzou - uvědomil, jakou strašnou 

silou drogy vládnou. Jakou získají nad člověkem šílenou moc , pokud jim dá šanci a 

možnost mu zasáhnout do života. Jak se lidská bytost stane ubohou, snadno 

manipulovatelnou loutkou v jejích rukou. Co vše "pánu tvorstva" dokáží sebrat a jak 

málo úsilí a námahy jim na to stačí. Jen se nechají nabídnout, dostaví se na několik 

příjemných schůzek, párkrát se nechájí úžasně pomilovat a mohou si s opojeným, 

vůle zbaveným milencem, dělat co chtějí. Kurvy! 
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               Připomínají mi rakovinu. Dostanouli "prostor", postupují s bezohlednou, 

nezadržitelnou silou ke svému cíli. Zničit, zabít. 

               Znám jedinou spolehlivou cestu, jak nad nimi vyhrát, nikdy si s nimi nic 

nezačínat.   

 

 

 

POUŽITÁ LITERATURA 

NEŠPOR, K., CSÉMY L., PERNICOVÁ, H. Problémy s návykovými látkami ve 

školním prostředí. Časná a krátká intervence. 1. vyd. PRAHA: VPU, 1998 

RIEDL, O., VONDRÁČEK, V. Praktická toxikologie. 1. vyd. PRAHA: Avicenum, 1971 

ŠVESTKA, J. a kol. Psychofarmaka v klinické praxi. 1. vyd. PRAHA: Grada, 1995 

VONDRÁČEK, V., HOLUB, F. Fantastické a magické z hlediska psychiatrie. 1. vyd. 

PRAHA: Columbus, 1993 

WENKE, V. a kol. Farmakologie. 1. vyd. PRAHA: Avicenum, 1990 

SUCHOPÁR, J. a kol. Remedia compendium. 1.vyd. PRAHA: Panax, 1996 

NEŠPOR, K., CSÉMY, L. Alkohol, drogy a vaše děti. 1. vyd. PRAHA: VPU, 1992 

PRESL, J. Drogová závislost - Může být ohroženo i vaše dítě. 1. vyd. PRAHA: 

Maxdorf, 1994 

 

 

 

 
 
 
 
     

 

    

 

 

  

 
 

 



 78

 

 

 

 

 
 

 

 

PRÁCE S DĚTMI SE SYNDROMEM CAN A 

S DĚTMI CITOVĚ DEPRIVOVANÝMI 

Veronika Píchová 
 

Syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte je označován zkratkou CAN (Child Abuse and 

Neglect). Je definován jako poškození tělesného, duševního i společenského stavu a vývoje dítěte, které vznikne 

v důsledku jakéhokoli nenáhodného jednání rodičů nebo jiné dospělé osoby, je v dané společnosti hodnoceno 

jako nepřijatelné. Jde o soubor negativních důsledků špatného zacházení s dítětem. Tyto příznaky mohou 

vzniknout následkem aktivního ubližování nebo nedostatečné péče, kdy dítě trpí zanedbáváním jeho důležitých 

životních potřeb. Jak je zřejmé z názvu, jde o poškození vzniklé týráním, zneužíváním či zanedbáváním dítěte. 

Různé způsoby ubližování mohou vést k rozdílným důsledkům, a proto odlišujeme problémy vzniklé deprivací 

(tj. nedostatečným uspokojováním různých potřeb), týráním a zneužíváním. Dítě nejčastěji poškozují jeho 

rodiče, popř. další členové rodiny, pokud jsou k němu necitliví a bezohlední, pokud je podřizují nebo využívají k 

uspokojení vlastních potřeb. Toto chování lze chápat jako zneužití fyzické síly či psychické nadřazenosti a moci 

dospělého nad komplementárně podřízeným a závislým dítětem.  

Dále je užíván pojem syndrom CSA (Child Sexual Abuse), kterým se označuje sexuálně zneužité dítě. 

Syndrom deprivovaného dítěte 

Deprivace neboli strádání v důsledku nedostatečného uspokojování objektivně významných potřeb může 

zásadním způsobem poškodit další vývoj dětské osobnosti. Z psychologického hlediska má závažné důsledky 

především citová deprivace – nedostatečné uspokojování citových potřeb dítěte, a sociokulturní deprivace – 

nedostatek podnětů, které podporují rozvoj schopností a dovedností dítěte, tj. výchovné zanedbání. 

Citová deprivace se vyskytuje u dětí, které dlouho musely žít v prostředí citově chudém. Často u nich 

pozorujeme, že mají vážné obtíže v citových vztazích na všech dalších vývojových stupních. 
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Psychické důsledky citové deprivace 

Deprivační zkušenost nepříznivě ovlivňuje další vývoj osobnosti citově strádajícího dítěte a projevuje se 

změnami v jeho prožívání, uvažování a chování. Z hlediska jejich charakteru a závažnosti mohou být důsledky 

citové deprivace značně variabilní. I tak významná negativní zkušenost, jakou je psychická deprivace, působí na 

různé děti odlišně, podle toho, jak jsou geneticky disponovány, jakou mají primární zkušenost a možnost získat 

nějaký náhradní zdroj citové podpory. 

 

 

Rozumové schopnosti 

Tyto nemusí být závažněji postiženy, ale nebývají dostatečně využívány. Lze pozorovat 

nápadnou neschopnost porozumět významu vlastního chování a často i chování jiných lidí, 

poučit se ze zpětné vazby, např. zobecnit konkrétní a aktuální následky vlastního jednání. 

Těmto dětem chybí zkušenost s matkou jako průvodcem a interpretem okolního světa. 

Nepřímo zde působí i nedostatečné ocenění dětských pokusů o různé aktivity od samého 

počátku jeho vývoje, nedostatek pozitivní stimulace jakéhokoli učení. Citově deprivované dítě 

nemá důvod, proč by se snažilo. Chybí mu citově pozitivní zpětná vazba, která dává 

jakémukoli výkonu smysl. Lhostejná a chladná matka na dětské projevy potřebným způsobem 

nereaguje. 

POMOC:  

Snažit se vnímat v čem dítě tápe a být připraven mu nejasnosti objasnit a trpělivě 

vysvětlit nesrozumitelné okolnosti a situace. Provádět složitými situacemi a být 

nápomocen při jejich řešení. Povzbuzovat dítě a podporovat jej ve vlastní iniciativě.  

  

Citové prožívání 

Vyznačuje se primitivními, nediferencovanými a povrchními vztahy k lidem, nápadnou 

absencí empatie a egocentrismem, který je důsledkem citové deprivace. Z nedostatku 

pozitivní emoční zkušenosti vyplývá celková nejistota. Citově deprivované děti bývají 

emočně ploché, nedůvěřivé, někdy i hostilní a agresivní. Mívají nízkou frustrační toleranci. 

Bývají dráždivější, výbušnější, mají tendenci reagovat zlostně, afektivními výbuchy. Citové 

strádání zvyšuje psychické napětí a snižuje celkovou pohodu a vyrovnanost. Tyto děti se 

obtížně orientují ve vlastních pocitech. Chybí jim zkušenost zpětné vazby s matkou, která 

by jim svými reakcemi napomohla v rozvoji sebecitu. Nezažily empatickou reakci 

respektující jejich pocity a potřeby, a tuto zkušenost ve vztahu k sobě i k ostatním lidem 

postrádají. 

POMOC: 
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Vnímat citlivě projevy dítěte. Hovořit neadekvátnosti jeho reakcí. Svým vlastním 

chováním dávat příklad. Jednat klidně a empaticky. Snažit se o navázání hlubšího 

vztahu, vybudovat pocit důvěry. 

 

Socializace  

Pro rozvoj rolí je potřebné dobře rozlišovat různé projevy lidského chování a naučit se, co je pro konkrétní 

situaci nebo roli vhodné. Děti, které nemají zkušenost se standardním mateřským chováním, to nedovedou. Další 

potíží je snížená schopnost chovat se žádoucím způsobem, pokud by to představovalo jakékoli omezení. 

Interakce s lidmi na nejrůznější úrovni bývá nepřiměřená. Citově deprivované děti reagují poněkud odlišně a tak 

vyvolávají nestandardní, zpravidla odmítavé reakce. Jejich problémy v sociální interakci dále snižují 

pravděpodobnost pozitivního přijetí jiným člověkem a tím i možnost korekce jejich negativní zkušenosti. 

Prožitek emočního strádání se projeví změnou v hierarchii hodnot. Neuspokojení v oblasti základní citové 

potřeby mění postoj k realitě. Dítě zůstalo infantilně egocentricky zaměřeno na uchování přijatelného pocitu 

jistoty a bezpečí, přičemž způsob dosažení tohoto cíle není rozhodující. Ve svých normách chování nemají 

ucelený korektivní systém, který by byl pro ně směrodatný. Pokud jsou normy prezentovány osobně 

bezvýznamným člověkem, nemohou mít takovou váhu, jako kdyby byla jejich představitelem citově důležitá 

autorita, jejíž ocenění dává určitému chování jednoznačnou hodnotu. Dítě se za těchto okolností s příslušnými 

normami neidentifikuje natolik, aby mohly dostatečným způsobem korigovat jeho jednání. Podstatné je jen to, co 

má osobní význam, byť i zprostředkovaný. 

POMOC: 

Upozorňovat na nevhodné chování. Vymezit hranice sociálního styku, určit pravidla komunikace a dbát 

na jejich dodržování. Rozebírat žebříček hodnot, diskutovat o něm, pomoc při pochopení co je v životě 

důležité a co méně... 

  

Sebepojetí citově deprivovaného dítěte 

V sebehodnocení citově deprivovaných dětí se objevují dva extrémy: nerealistické „vytahování“, které je 

důsledkem jakési přehnané aktivní obrany, a výrazné sebepodceňování spojené s nejistotou, obavami a negativní 

anticipací budoucnosti. Nízké sebehodnocení se projevuje sníženou sebedůvěrou a nedostatečnou sebeúctou, 

které vedou k hledání nějaké opory. Ta může mít charakter vazby na silnější bytost, na vůdce, nebo členství ve 

skupině, posilující jeho sebevědomí pomocí sdílené identity. Individualizace ve svém rozvoji dostatečným 

způsobem nepokročila, a tak je skupinová identita velice přijatelnou variantou. 

POMOC: 

Podporovat zdravé sebevědomí dítěte. Pomoc při uvědomění se sama sebe, svého významu ve světě a své 

důležitosti. Najít slabé a silné stránky dítěte a pracovat s nimi. Postavit sebevědomí dítěte na jeho 

schopnostech, dovednostech. Pomoc při budování pozice ve skupině. 

 

Chování citově deprivovaných dětí 
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Chování citově deprivovaných dětí může být v mnoha směrech nápadné. Je typické infantilním stereotypem, 

který lze chápat jako projev určité bezradnosti a nejistoty. Vzhledem k nezralé autoregulaci a nedostatečnému 

sebeovládání reagují snadno impulzivně. Odlišné chování může být projevem různých obranných 

mechanismů, které slouží k dosažení náhradního uspokojení. Hledání náhradního objektu, který by tuto potřebu 

saturoval, může být velmi intenzivní a mnohdy zcela neselektivní. V běžných sociálních situacích je takové 

chování nepříjemné, protože působí jako „vlezlost“, a přináší spíše negativní odezvu než citové přijetí. Citově 

deprivované děti se snaží všemožnými způsoby upoutat pozornost libovolného člověka, s nímž se dostanou do 

kontaktu. 

Většina obranných reakcí vede k hromadění problémů. V některých případech se potřeba 

citového vztahu stává dominantní motivační tendencí a stoupá tlak na její uspokojení. Může 

jít o variantu sociálně hyperaktivního typu, dítě si vůbec nevybírá vhodný objekt, navazuje 

kontakt s kýmkoli, bez zábran a zcela nediferencovaně. Z hlediska vývoje sociálních vztahů 

působí jeho chování dojmem fixace ve stadiu předběžného objektu, kdy dítě ještě nerozlišuje 

jednotlivé osoby podle jejich významu (tj. na blízké, známé a cizí). Typ sociálně provokující 

se liší pouze tím, že používá ještě méně únosné strategie. Jsou to děti, které se snaží navázat 

kontakt agresivně, nepříjemnými způsoby. V sociálním vztahu se projevují jako egocentrické 

a žárlivé. Negativní zpětná vazba nevede ke korekci jejich chování, ale spíše k fixaci této 

strategie, tyto děti se nedovedou poučit ze zkušenosti. Čím méně uspokojení dosáhnou, tím 

více se snaží, a jelikož si neosvojily jiný způsob chování, dělají stále totéž. To ovšem 

vyvolává čím dál zřetelnější odmítavé reakce. Uspokojení lze dosáhnout i substitucí, mnohé 

citově strádající děti se zaměřují na jídlo, hromadění věcí či jiné tělesné potřeby. Krajním 

obranným mechanismem je rezignace, kdy dítě ztrácí o bližší vztah zájem. Pokud by se do 

takové situace dostalo (např. při adopci nebo pěstounské péči), reagovalo by na náhlou 

přílišnou vřelost odmítavě, bálo by se jí nebo by mu byla přinejmenším nepříjemná. 

POMOC: 

Ujišťovat dítě o našem zájmu o něj. Korigovat jeho “dožadování se“ pozornosti. Snažit 

se naučit jej pozornost si říct a počkat si na ni. Upozornit na fakt, že jejich nevhodné 

upoutávání pozornosti na sebe má opačný účinek, než jakého chtějí dosáhnout. 

Naučit dítě rozpoznat, které osoby jsou pro něj vhodné a které méně. Vysvětlit mu, že je 

důležitá kvalita vztahů nikoli kvantita či jen samotná existence jakéhokoli vztahu. 

  

Sociální adaptace 
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Jedinci s nedostatečně uspokojenou citovou potřebou běžně mívají problémy v sociální adaptaci. Tyto děti 

nemají problémy jen ve známém prostředí, ale na jakoukoli větší změnu (např. nástup do školy, do zaměstnání) 

reagují nepříznivě a někdy i selhávají. 

POMOC: 

Provádět dítě a být mu nápomocen při změnách. Podporovat jej a učit jej zvládat změny. Pomoci nebát se 

změn a umět na ně reagovat. 

 

POMOC A PRÁCE S OBĚŤMI TÝRÁNÍ ODVOZENÁ Z PRAVIDEL PRÁCE V KRIZOVÉ 

INTERVENCI 

 

Při práci s těmito dětmi je možno držet se vývojového modelu uspokojování potřeb, které bývají u týraných osob 

neuspokojeny a problém řešit pomocí jejich naplňování. 

 

Podpora pěti vývojových potřeb 

 

Potřeba místa 

Po celé dětství jsme ovlivněni mnoha dojmy z okolí, které ovlivňují náš pocit, že někam patříme. Pokud je tato 

potřeba dobře uspokojená, je pro nás jednodušší se zařadit a adaptovat v novém prostředí. Ve výsledku si pak 

neseme do života pozitivní mínění o světě a to nám pomáhá najít a udržet si v něm své místo.  

Při neuspokojení této potřeby se vstup do života může projevit pocitem nejistoty a zhoršenou schopností si 

v něm najít místo. 

POMOC: 

- ujistit dítě, že pro něj máte místo (ve smyslu času), 

- vytvořit si v sobě prostor pro klientovy potřeby, 

- hledat něco, coby mohlo pozitivně ovlivnit jeho sebevnímání a svého místa ve světě, 

- zjistit, coby se v jeho okolí mohlo změnit, aby se cítil lépe. 

 

Potřeba podpory  

Máme-li dobře uspokojenou potřebu podpory, naučíme se podporovat v tom, co je pro nás dobré. Dále máme 

schopnost „držet se“ při krizích a umět hledat podporu i sám v sobě, naučíme se podporovat ostatní. 

Není-li tato potřeba uspokojena projeví se to neschopností odolávat tlaku, tendencí hroutit se a podlehnout tlaku. 

Takové jedince je také snadnější manipulovat a zneužívat. 

POMOC: 

- dát najevo podporu, 

- jednat s respektem, 

- pomáhat podpůrně nikoli tak, abychom zvyšovali závislost dítěte, 

- podporovat vše, co samo dítě považuje za povznášející v dobrém slova smyslu, 

- najít hodnoty a systémy, o které by se mohlo dítě opřít. 

 

Potřeba bezpečí  
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Tato je velmi důležitá pro všechny oběti týrání a zneužívání. Pokud se v dětství naučíme rozeznávat, co je 

bezpečné a co ne, máme pak v dospělosti větší schopnost se chránit. Narušení v této oblasti může být dvojí. Děti, 

které byly nechány napospas a na druhou stranu děti, které vyrostly v tzv. zlaté kleci. Ani jedny pak vhodně 

nedokážou odhadnout rizika. 

POMOC: 

- snaha o to, aby dítě rozumělo všemu, co se kolem něj děje, 

- vyjádřit pochopení s projevením obranných reakcí, pro emoce, úzkosti…, 

- vyhnout se i jen náznakům manipulace či nátlaku, 

- zjistit, čím se dítě cítí ohroženo a co by mu pomohlo cítit se bezpečněji, 

- zajistit pocit bezpečí. 

 

Potřeba péče 

Při naplnění této potřeby se dostavuje pocit vnitřního naplnění. V opačném případě se objevuje pocit prázdnoty a 

nudy, který se postižení často snaží naplnit toxicky. To se může projevovat sebepoškozováním, poruchami 

příjmu potravy či závislostmi. 

POMOC: 

- věnovat pozornost základním potřebám dítěte (žízeň, hlad...), na které sám často zapomíná, 

- umožnit uspokojit bazální potřeby, 

- projevit zájem a péči v maximální možné míře, 

- naopak však pečovat i o potřebu soukromí, aby nedošlo k zahlcení péčí, 

- zjistit míru schopnosti dítěte postarat se sám o sebe. 

 

Potřeba limitu 

Je veledůležité, aby se dítě naučilo znát míru co ještě ano a co už v žádném případě ne. Takto se vyhne 

nevhodným experimentům a následným omylům. Zabrání se tím zmatení ve světě a pocitům velké úzkosti. 

POMOC: 

- dát najevo, že vše má svůj začátek i konec a to i velmi těžké události, 

- zdůraznit, že jsme k dispozici, když dojde k ohrožujícím okolnostem, 

- dbát na pravidla a hranice kontaktu a spolupráce, 

- pomoct dítěti najít a vytvořit si vlastní hranice a dodržovat je, rozeznávat je. 
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Principy neverbálních projevů 
Radim Satola 

 
Výraz - Všemi pohyby – od pohybu rtů, očí, svalů ve tváři, až po pohyby nohou se člověk „projevuje“: všechny 
naše pohyby jsou „výrazem“ konkrétního člověka, v konkrétní situaci, v daném okamžiku. Platí to někdy i o 
pohybech reflexních, i když jen výjimečně: dívka > situace vnitřní nejistoty> rozkmitání víček – zcela bezděčný 
reflexní pohyb se stal výrazovým. 
Výrazové možnosti našeho pohybu si můžeme ověřit jednoduše analýzou možných příčin automatického pohybu 
našich nohou při chůzi – pohybu, kterému jsme se museli tak pracně učit v útlém dětství. 
Pokusme se utřídit alespoň část příčin, proč člověk může jít pomalu: 
Z fyzických příčin - může jít pomalu velmi starý člověk, s výrazným poklesem vitality – životních sil; bývalý 
sportovec s opotřebenými klouby; člověk fyzicky unavený; pomalu kráčí člověk nemocný, nebo 
v rekonvalescenci; raněný se vleče, co noha nohu mine; opilý jde pomalu svou specifickou chůzí, při níž se stěží 
drží na nohou. 
Z psychických příčin – může chodit pomalu člověk, který má pomalý pohyb ve svém temperamentu (vlastnosti 
nervové soustavy) – silný flegmatik; ale i člověk, kterému bylo vštípeno, že rozvážnost, sebeovládání je 
nejdůležitějším principem chování; pomalu jde člověk smutný, v depresi, v zoufalství, v bezvýchodné situaci, ale 
i člověk, blokující po infarktu rychlost své chůze, z obavy nového ohrožení života, pomalu a váhavě jde člověk, 
který se přibližuje k cíli, jehož se bojí. 
Ze situačních příčin chodí pomalu lidé v některých životních nebo existenčních rolích – tedy dlouhodobě: 
pomalu kráčíval profesor, který si hlídal svou autoritu u studentů, důstojně kráčejí královny i následníci trůnu; 
rozvážně a pomalu se pohybují kněží, politikové, obstaravatelé pohřbů, ředitelé – všichni proto, že to vyžadují 
jejich role.  
Krátkodobě pomalu jde člověk, který se vrátil do krajiny svého dětství a hledá opěrné body vzpomínek; pomalu 
a trhavě se pohybuje po ulici cizinec, který pátrá v očích kolemjdoucích v naději, že vyčte z jejich tváře, že 
ovládají jeho mateřštinu a pomohou mu vybloudit, ale i mladý muž při sbírání hub.   
Z kombinovaných příčin, obtížně interpretovatelných, chodí spousta lidí pomalu: člověk, který chce skrýt své 
fyzické postižení, nebo okamžitou slabost, aby nevzbuzoval pozornost; jiný, který chodí pomalu při sbírání hub 
také proto, že ho bolí klouby… 
Pomalá chůze může být poloautomatická: když si absolvent vysoké školy jde rozechvěn pro diplom, nebo když 
mladá dívka jde parkem před skupinou mladíků, mezi nimiž je ten, který se jí líbí. 
Pomalá chůze může být i silně uvědomovaná, tedy zcela neautomatická: u člověka, který poprvé vstal 
z invalidního vozíku, nebo lůžka po operaci; silně cílevědomá u člověka, který jde bažinou, do níž se co chvíli 
propadá. 
Tímto neúplným výčtem příčin pomalé chůze a jejich kategorizací jsme si zviditelnili, že nohy a jejich pohyb 
jsou vždy spojeny s tím, koho nesou, s jeho tělem i psychikou – jeho myslí, tužbami, úzkostí, cíli, s jeho pozicí 
ve světě kolem, v němž se dostávají do pohybu k něčemu, někomu, v konkrétní situaci a to automaticky, 
poloautomaticky a nebo, i zcela vědomě.  
  
Lidské pohyby lze rozdělit do čtyř skupin: 
- reflexní pohyby 
- výrazové pohyby 
- volní pohyby 
- automatické volní pohyby 
 
- v praxi se mísí dohromady, proto musíme v praxi vnímat jako různé stránky volního pohybu 
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- musíme volní pohyb zkoumat tak – co je na pohybu účelové a co výrazové (účel je stejný u různých lidí, výraz 
však ne) 
- výrazové projevy – tělesné postoje, gesta, posunky, mimika, písmo, zabarvení a modulace hlasu 
- každý pohyb lze do jisté míry vědomě ovládat, ne však zcela, protože vychází z nevědomého instinktivního 
základu 
- čím méně je ovládán, tím více je nabit tzv. výrazem (dospělý – píše větu, to je projevovaný celek, psací akt je 
do značné míry zautomatizovaný, probíhá pod prahem vědomí > vyšší význam pro poznání hlubších vrstev 
osobnosti)  
Příklad: jemná motorika při psaní- Proč nepíšeme všichni stejně ? > učíme se stejnou abecedu, tentýž způsob 
spojování písmen, velikost, sklon… 
- psaní se údajně účastní na 500 svalů a svalečků, jejich výkonnost je jiná? NE!Pouze nepatrně! 
- rozhodující vliv naše psychika, včetně celé nervové soustavy 
- lidem, kterým byla amputována ruka, po přiměřeném zácviku píší písmem velmi podobným i druhou rukou,  
(odráží se v něm například prožívání fyzického omezení), dokonce i nohou, nebo ústy 
Výraz je projev dlouhodobější podstaty i aktuálního stavu > chování, utváření těla … 
- jak u zvířat, tak i u člověka jsou psychické děje spojeny s výrazovými projevy 
- zvláště nápadné – ve spojení s emocemi (výraz radosti, vzteku, smutku, … 
- radost, projevujeme, tančíme, skáčeme – jsme bez sebe –> výstižná zkratka – zrychlí se nám tep a dech, 
všechny pohyby jsou vzletnější. 
- když se někdo řízne, stáhneme obličej i my, pokud to vidíme, i když nás to nebolí.  
 „Každý vyjadřující tělesný pohyb uskutečňuje co do síly, trvání a směrového tvaru obraz duševního hnutí“ … 

- obrazná rčení vyjadřující výraz, postoj 
- kolísá, je na vahách – člověk, který neví, pro kterou možnost se má rozhodnout 
- odvrácení hlavy, zavírání očí – zděšení spojené s hnutím, které nás nutí raději nevidět předmět, který 

v nás vzbuzuje hrůzu  
- kam bychom se studem poděli, propadnout se do země, scvrkli se, zmizeli – jsme-li v rozpacích, 

stydíme se… (stěží budeme stát jako svíčka, stěží bude vypínat hruď…) 
- nejraději by vyletěl z kůže – kdo se rozčiluje, kdo se nezná,  

- je důležité rozlišit výrazové pohyby od volních „výrazová hodnota pohybu je tím větší, čím bezděčněji a 
nevědoměji byl pohyb vykonán“ 
- zvenku můžeme sledovat určitý duševní obsah, jak je prožíván, neznáme však konkrétní náplň a motivaci 
- čím častěji inervuje („znervózňuje“) určitý výraz určité svaly, tím znatelnější po sobě zanechává stopy > takto 
může dojít až k vtisknutí nějakého výrazu do tváře, nebo do držení těla 
 
Kinetika – nauka o řeči těla – vědomé i nevědomé pohyby celého těla, nebo i jeho části –> ty vytvářejí systém 
znaků – ten je shodný s mluveným jazykem. > důležité > lze interpretovavat vždy v kontextu s celkovým 
výrazem osobnosti a konkrétní situací 
- funkce tělesných postojů, posunků, gest, 

- zprostředkování určitých sdělení (signály otevřenosti, strachu, rozpaků… 
- přeložitelné do slov (kývání hlavou, … 
- ilustrují řečené (dokreslují jeho obsah… 
- regulují průběh sociální komunikace 
- vyjadřují emoce 

- řeč těla je založena na instinktivních pohybech (slepé děti – od narození mimika úleku, hněvu, … 
- tyto pohyby jsou dále diferenciovány v průběhu sociokulturního učení (vliv sdílených kulturních vzorů, rodinné 
výchovy, vykonávaných sociálních rolí, skupinových zvyklostí, módy… 
- podstatný vliv mají jedinečné individuální zkušenosti každého člověka 
 
Jak porozumíme výrazu cizího člověka? 
 - přirozená adaptace na určitou situaci a prostředí, probíhající částečně na instinktivním, nevědomém 
základě 
 - interpretace je podmíněna napodobováním cizího výrazu v menším měřítku – (výrazová nápodoba), 
čímž dojde k vyvolání obdobného, i když slabšího emočního stavu., 
 - dále učením se vztahů mezi vlastními výrazovými pohyby a obsahem prožívání 
 - vcítěním se a naladěním na cizí výraz 
 
Schopnost rozumět svému i cizímu výrazu je důležitou součástí sociální inteligence a sebepoznání každé 
osobnosti. 
Při navazování sociálních kontaktů je nejdůležitějších několik prvních minut. 
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Moderní psychologie výrazu - duše se projevuje tělem a jeho výrazovými projevy a je zároveň smyslem 
tělesného zjevu.  
Zákon obrazu – (ps. Kláges) – každý člověk očekává (vědomě i nevědomě) výsledky svého výrazu (pohybu těla, 
zaznění hlasu, rukopisu), podle individuální obrazové směrnice, která je součástí jeho sebepojetí.  
Směrnice se během života částečně proměňuje, souvisí s jeho vývojem a zkušenostmi a projevuje se například 
spřízněností s určitými pohybovými formami a osobním smyslem pro prostor, který je prožíván jako prostor 
individuálně psychický. > duševní směrové vědomí – je ovlivňováno žitými hodnotami osobnosti (zájmy, 
vkusem, vírou…) 
- součástí obrazové směrnice osobnosti jsou přijaté sociální role (voják, učitelé…) 
 
 
Symbolika - lze předpokládat, že způsob komunikace se vyvíjel na základě výrazu a symbolu. Na počátku byl 
obraz <> symbol 
I dnes je jeden ze způsobů komunikace, symbolické vyjadřování > cesta od obrazového typu písma 
k abstraktním znakům těsně souvisí s psychickým a sociokulturním vývojem člověka. 
Jungova psychologie > nevědomá úroveň naší psychiky > archetypy > jsou spojeny s postavami v pohádkách a 
mýtech > objevují se symboly > ve snech  
Švýcarský psycholog Max Pulver čerpá právě z těchto základů hlubinné analytické psychologie:  
Podle Jungova pojetí vyrůstá osobnost, která je chápána jako dynamický energetický celek, z nevědomých 
kořenů, které jsou navíc jejím vitalizujícím základem. 
Nejhlubší rovinu psychiky představuje tzv. kolektivní nevědomí, které je vlastně zděděnou pamětí lidského rodu. 
> část nevědomí, která nemůže být nikdy zvědoměna. 
 
Tak jako přejímáme strukturu těla a orgánů, dědíme podobně i strukturu duše, která zahrnuje otisky mnohokrát 
opakovaných zkušeností adaptace na svět. Orgány této preracionální kolektivní psychické vrstvy, které 
představují různé tendenci k určitému typickému způsobu prožívání a chování, které Jung nazývá archetypy (z 
řeckého archaika – starý, původní, typos – stopa, forma, vzor, téma..).  Archetypy nemůžeme nikdy poznat 
přímo, jako konečně celou nevědomou oblast, ale vždy pouze zprostředkovaně, např. právě analýzou snů, 
mytologií, folklor, ale i analýzou každodenního prožívání. Jsou zdrojem nevyčerpatelných variací na prastará 
lidská témata. 
Nad touto nejstarší vrstvou je nevědomí osobní, zahrnující především obsahy individuálně zapomenuté, 
vytěsněné, podprahově vnímané, myšlené, cítěné apod., jež jsou sdružené do určitých asociačně spjatých 
energetických komplexů, které mají charakter relativně samostatných osobností. 
To vše je vývojově starší a rozsáhlejší nevědomá oblast, jejímž typickým projevem je obrazově symbolický 
způsob myšlení. 
 
Z nevědomé oblasti vyrůstá relativně úzká oblast vědomí, jejíž centrem je vědomí já - ego, 
Které je rovněž energetickým zkušenostním komplexem. Všechny vědomé zážitky přecházejí přes tento 
komplex já, který se vyznačuje vysokou spojitostí a vlastní totožnosti. ( Já vzniká u každého na základě 
komunikace s TY a s okolím).  
Příklad: Vnitřní svět C.G.Junga z dětství, kdy objevil, že se jeho osobnost skládá ze dvou oddělených částí, o 
nichž hovořil jako o „čísle jedna“ a „čísle dvě“. V osobnosti číslo jedna byl syn rodičů, který chodil do školy a 
snažil se vypořádat se životem, jak nejlépe uměl.  
Osobnost číslo dvě byla mnohem starší, vzdálená světu lidské společnosti., ale blízká přírodě a zvířatům, snům a 
Bohu. Podle něj „neměla žádnou charakteristiku, - byl to proběhlý život, zrozený, žijící, zemřelý, vše najednou, 
jakési totální zření lidské povahy samé.“  
Jako psychiatr dospěl později k tomu, že tyto dvě osobnosti nejsou přítomny pouze v něm, ale že existují uvnitř 
každého.  Byl si jich jen více vědom, než ostatní, a to zejména osobnosti číslo dvě.  „V mém životě hraje hlavní 
roli osobnost číslo dvě, a vždy jsem se snažil vytvořit prostor pro všechno, co z ní chtělo vyjít.“ 
O mnoho let přejmenoval tyto dvě osobnosti na já (ego) a bytostné  Já (das Selbst) a základní dynamiku vývoje 
osobnosti postavil na jejich vzájemném vztahu. 
/věřil, že osobnost číslo dvě mu udělovala privilegium, odepřené jeho nebohému otci – přímý přístup k Boží 
mysli. Potvrzovaly mu to sny, které měly charakter zjevení. Tyto sny obsahovaly obrazy (například obraz 
podzemního falického bžstva, jenž spatřil již ve svých třech letech(, o nichž s jistotou věděl, že pocházejí ze 
zdroje existujícího mimo něj.  potvrzovala mu to rovněž mocná vize, které se neúspěšně bránil.: obraz 
Všemohoucího usazeného na zlatém trůně a kálejícího  na střechu basilejské katedrály. (vize podle něj celkem 
logicky znamenala, že Bůh má pramalou úctu ke své církvi.) Neshody s otcem, v náboženských otázkách > 
obořoval se na syna, že chce jen pořád přemýšlet. Člověk by neměl přemýšlet, ale věřit.  Carl v duchu reagoval: 
Ne, človék musí prožívat a vědět. Nahlas však řekl – „Dej mi takovou víru.“/ 
Produktem vědomí je vývojově mladší, racionálně pojmové myšlení.  
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Vztah mezi tím, co je vědomé a nevědomé je relativní – to co bylo v určitém čase a hledisku vědomé, může být 
jindy nevědomé a naopak. 
Při jakémkoliv snížení úrovně nevědomí – spánek, nemoc, únava…, klesá jedinec, resp. jeho vědomé já zpět do 
nevědomých vrstev. 
Historický vývoj člověka je možné z perspektivy vztahů vědomí – nevědomí chápat, jako rozvíjení úrovně 
uvědomovaného při současném respektování nevědomých základů. 
Pro osobnost je totiž velice podstatné neodříznout se od kolektivních archetypálních kořenů (tzv. vykořeněné 
vědomí), které ji jak vitalizují, tak i sjednocují se základními životními tématy.  
 
Toto vrstvové pojetí osobnosti také poukazuje na složitost hodnocení charakteru osobnosti, která není v žádném 
případě definitivně a po všech stránkách „dobrá, či špatná“! Ale vždy zahrnuje i protikladné, nepřiznané, 
nerozvinuté a neprozkoumané složky. Svoboda individuální volby (např. morální), pak vždy souvisí s úrovní 
sebeuvědomění.  
Podle hlubinné psychologie  je pravý symbol spontánním nevědomým produktem, který označuje obrazem 
obsah přesahující vědomí, a proto přirozeně zahrnuje protiklady. Proto také není pro vědomí, které je relativně 
úzké a černobílé, nikdy úplně racionálně vysvětlitelný.  
Obrazově symbolické vyjádření není prostě možné převádět na pojmové racionální, protože se jedná o 
kvalitativně jiný způsob myšlení. 
Každý objekt je přitom možné chápat jak konkrétně, tak i symbolicky, což záleží na zaměřenosti individuálního 
vědomí.  
Abychom symbolu skutečně porozuměli, je třeba znát souvislost, ze kterého pochází. Jung v tomto směru 
vyvinul tzv. metodu amplifikace (rozšíření symbolů o paralelní obsahy a kontexty). To se může dít jak na 
individuální úrovni (např. osobní asociace k snovému obsahu), tak i v rovině kolektivní (tj. o rozšíření o obecně 
lidské hledisko). Symbol je tedy vyjádřením psychického dění, ale zároveň na toto dění zpětně působí. 
 
Tomu lze lépe porozumět z hlediska psychických mechanismů projekce a introjekce. 
Projekcí rozumíme spontánní, nevědomý, psychický mechanismus, přenášení subjektivních obsahů na objekt. 
Svět můžeme zažívat pouze hlediskem své individuální, z části vždy nevědomé psychiky, a proto neexistuje 
psychický život bez určitého stupně projekce. 
Příklad: dětský rituál Junga s kamenem 
Introjekcí je naopak psychický mechanismus zahrnutí, či zvnitřnění objektů do subjektu (zvnitřňování 
sociokulturních vzorů, meditace na kresbu, zvuk, tvar, symbol…) 
 
Dojem - Pomocí smyslů se k nám přenáší dojem, který vzniká na základě globálního vnímání, resp. širokou 
pozorností, kdy se snažíme zachytit to, co není možné nějakým způsobem změřit, či popsat. 
Vyšší kvalita dojmu spočívá v souvislosti s pohybovou, formální a prostorovou složkou. 
Zachycuje vztahy, či poměry v rámci celku. Z hlediska vědecké psychologie, lze namítat, že dojem je chápán 
jako něco subjektivního. 
Vytvoření dojmu je přirozenou součástí adaptace jedince na konkrétní prostředí, a situaci 
(např. místnost, kde jsme nikdy nebyli, na nás vytváří dojem a při jeho vzniku působí nejen objekt, ale zároveň i 
kvality poznávajícího. 
Dojem vzniká jak vědomě, tak nevědomě a podílejí se na něm vedle instinktivního základu, smyslového vnímání 
a dalších funkcí i minulé zkušenosti. 
Hlavním nástrojem např. v psychoterapii, je psychika terapeuta, která vyrůstá z kolektivních vrstev a má svou 
jedinečnou historii. 
Proto je důležité sebepoznání (každý odborník, pracující v této oblasti by měl znát svou individuální obrazovou 
směrnici, která těsně souvisí s jeho citovou spřízněností s určitými pohybovými formami, zatímco, jiný typ 
forem může, vzhledem k temperamentu a individuálním  zkušenostem odmítat.  
Práce na sobě je potom, zvědomění, a integrace těchto odmítaných forem. 
V úvodní fázi je důležité být otevřený a uvědomit si, jaké konkrétní individuální zkušenosti a emoce s nimi 
spojené na nás objekt vyvolává.  
Důležité je hlídat si haló efekt, jde o to, získat dojem ne první – haló, ale dojem co nejstrukturovanější – 
zachycující řadu dojmových odstínů. 
Popis takového dojmu nemá být hodnotící – ve smyslu pozitivní-negativní, příjemný-nepříjemný…, ani 
nevyjadřujeme předpokládané vlastnosti, ale jde o obecné jazykové vystižení dojmu v rámci pohybu, formy a 
prostoru 
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1.   Násilí a agresivita v současné době 

Rozsah násilí a  agrese mezi dětmi a mládeží je v současnosti mnohonásobně vyšší 
nežli v minulých letech a stále narůstá. Dětská agresivita se pomalu, ale jistě stává 
celosvětovým problémem a její prevence a řešení dává předmět výzkumu  mnoha různým 
týmům psychologů a speciálních pedagogů. Tisíce dětí přicházejí denně do školy se strachem 
z posměchu, nadávek, ponižování, násilí a mnoha dalších negativních projevů okolí vůči 
svému „já“. Tyto jevy bývají často skryty a oku dospělého pozorovatele unikají. Je velmi 
obtížné je zjistit, vyšetřit a následně řešit. Mnoho z těchto jevů je specifických mimo jiné také 
proto, že se  o nich moc nemluví a velmi často se můžeme setkat s jejich bagatelizací nebo 
odmítáním. Velká část pedagogů a vychovatelů je bere jako součást výchovného procesu, aniž 
by se jimi zvlášť zabývala. Středem zájmu se obvykle stává až v době, kdy se musí řešit jejich 
následky. Myslím si, že v dnešní době se jedná o problém, kterému by mělo být věnováno 
daleko více pozornosti. V této souvislosti je třeba také zmínit postupnou změnu školství a 
postavení pedagoga po roce 1989 a samozřejmě také celkový vývoj klimatu ve společnosti. 
 
2.   Definice šikany 

Co to šikana vlastně je? Definice šikany může být například taková, jak ji uvádí 
Wikipedie: „Šikana, psychotraumatizace ve skupině, je týrání, ponižování nebo omezování 
jedince nebo skupiny jiným jedincem nebo skupinou.“ 

Slovník cizích slov definuje pojem šikanování jako „hovorový výraz pro 
pronásledování, záměrné, zbytečné obtěžování, nespravedlivé obviňování, trestání, týrání.“  
M. Kolář:  „Šikana je porucha vztahů, je to nemoc skupinové demokracie“. 

Šikanování může mít fyzickou i psychickou podobu. Šikanovaným bývá často jedinec, 
který se nějak odlišuje. Z hlediska výkladu pojmu šikanování není důležité, zda k němu 
dochází verbálními útoky či fyzickým násilím nebo hrozbou násilí. Rozhodující je, že se tak 
děje úmyslně. 

Původcem šikany bývají starší, vyspělejší nebo silnější jedinci nebo skupina 
disponující početní převahou. Šikana je častým jevem ve školách, a to jak v rámci jedné třídy, 
tak v rámci školy jako takové (tj. starší žáci šikanují žáky z nižších tříd). Za určitých okolností 
může šikanování přerůst až do forem skupinové trestné činnosti a v některých opravdu 
závažných případech nabýt i rysy organizovaného zločinu.  
 Se šikanou se můžeme setkat prakticky kdekoliv a v jakémkoliv věku. Obrana a 
„léčba“ šikany je značně náročná a dovolím si tvrdit, že v některých specifických zařízeních 
téměř nemožná. V prvé řadě musíme poznat, kdy se jedná o projev šikany. Ne každý 
„monokl“ znamená automaticky, že se dítě stalo objektem šikany. Šikanování je 
všudypřítomné a může nás doprovázet celý život. Někdy začíná už v rodině mezi sourozenci, 
pokračuje ve školce a škole (bullying), v zájmových útvarech, v zaměstnání (mobbing), 
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v nemocnicích, mezi nájemníky domu, v partnerských vztazích (domestic violence) a mnoha 
dalších institucích.  
 
 
 
3.   Praktické pohledy na šikanu 
Ten, kdo chce pomoci a neublížit by měl vědět, že na šikanování  

 je třeba se dívat ze tří praktických pohledů a dále 

  musí pochopit, jak funguje zakrývající a  protiúzdravný systém.  

 
 
3.1   První praktický pohled je ten, že šikanování je nemocné chování. 
 Hlavní rysy lze popsat následovně: Jeden nebo více žáků úmyslně a to většinou opakovaně 
týrá spolužáka či spolužáky a používá k tomu agresi a manipulaci. Jde především o: 

 Fyzickou agresi a používání zbraní 

 Slovní agresi a zastrašování zbraněmi 

 Krádeže, ničení a manipulaci s věcmi 

 Násilné a manipulativní příkazy 

 Zraňování izolací 

 
Naši schopnost rozpoznat varovné signály přibližuje jakási mapa vnějších projevů šikanování, 
podle které lze projevy šikanování rozdělit na:  

1. přímé a nepřímé 

2. fyzické a verbální 

3. aktivní a pasivní 

 
 
Kombinací těchto tří variant dostaneme celkem osm druhů šikanování, které vypadají 
následovně: 
Osm druhů šikanování                           Příklady projevů 
FYZICKÉ PŘÍMÉ AKTIVNÍ                       Útočníci oběť fackují, kopou atd. 

FYZICKÉ NEPŘÍMÉ AKTIVNÍ                  Kápo pošle své lidi, aby oběť zbili 

FYZICKÉ PŘÍMÉ PASIVNÍ                        Agresor např. nedovolí oběti sednout si do lavice 

FYZICKÉ NEPŘÍMÉ PASIVNÍ                  Agresor např. odmítne pustit oběť ze třídy 

VERBÁLNÍ AKTIVNÍ PŘÍMÉ                    Nadávání, zesměšňování, urážení atd. 

VERBÁLNÍ AKTIVNÍ NEPŘÍMÉ               Rozšiřování pomluv. 

VERBÁLNÍ PASIVNÍ PŘÍMÉ                     Neodpovídání na pozdrav, dotazy atd. 

VERBÁLNÍ PASIVNÍ NEPŘÍMÉ               Spolužáci se nezastanou oběti, je-li   
                                                                       nespravedlivě obviněna z něčeho, co udělal agresor  

3.2.   Druhý praktický pohled je šikanování jako závislost. 
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Tady vzniká vzájemná vazba mezi agresorem a obětí,snaha skrýt vlastní strach a 
využít strachu druhého. Skupina se rozděluje na slabé a silné, kdy silní svůj strach skryjí tím, 
že ho vyvolají v těch slabších. Předvedou své přednosti, kterými zakryjí své slabosti. Slabí 
jsou strachem tak ochromeni, že ukáží všechny své slabosti, které chtěli zakrýt. Následkem 
může být až extrémní forma závislosti, kdy se oběť identifikuje se svým agresorem, považuje 
ho za svého kamaráda a obdivuje ho. (příklad dvou boxerů v ringu, kdy se slabší zaklesne do 
silnějšího, aby ho tento nesrazil přímým úderem k zemi). Pedagogové se nesmějí nechat 
zmást vnějším zdáním, že si oběť za všechno může sama. Tento druhý pohled je významný  
pro vedení a interpretaci výsledků vyšetřování šikany. Vyplývá z něj požadavek, aby oběť 
nebyla konfrontována s agresorem. Existuje mezi nimi v tomto případě jakýsi nesvobodný 
vztah, který může vést ke spolupráci oběti s agresorem. 
3.3.   Třetím praktickým pohledem je šikanování jako porucha vztahů ve skupině. 

Tento pohled vychází z předpokladu, že šikanování není nikdy pouze a jenom 
záležitostí agresora a oběti. Vždy se děje na základě vztahů nějaké konkrétní skupiny. Proto je 
šikanování definováno jakousi poruchou vztahů v této skupině. A právě vztahy v této skupině 
při šikaně mají svou vnitřní dynamiku a zákonitý vývoj. Směřují od zárodečné podoby šikany 
až k poslednímu stupni systémového ničení pozitivních vztahů mezi členy skupiny. 

Michal Kolář člení vývoj šikany ve skupině, či ve třídě, do pěti stadií. Je dobré tato stadia 
umět rozlišit, protože to pomůže v rozhodování, jak postupovat, je-li dítě obětí šikany. 

 

První stadium = zrod ostrakismu 

Jedná se o etapu vzniku počátků šikany. Stačí, aby se ve třídě objevily méně oblíbené děti, 
„obětní beránci", „černé ovce", outsideři. Stačí, aby učitel častěji vytýkal žáku některé jeho 
slabiny, neschopnost, snižoval jeho autoritu, dotýkal se slovně nevhodně jeho osoby. 
Takové děti se okamžitě dostanou na chvost skupiny a začnou zakoušet první, sice mírné, 
převážně psychické formy násilí. Jsou to různé legrácky, intriky, pomluvy. Ostatní se s ním 
nebaví, odstrkují jej, povyšují se nad ním, baví se na jeho účet. Takové dítě začíná přijímat 
roli utlačovaného, odstrkovaného, nedokáže se účinně bránit. Tento první stupeň je velice 
těžko pozorovatelný. Učitel by měl mít pro tyto projevy vytříbený cit a měl by umět rozlišit 
skutečný vtip od zlého úmyslu. Rodiče se většinou o těchto projevech nedozví, mohou však 
vypozorovat, že se mění chování dítěte.  

 

Poznámka: 

Ostrakismus je v původní formě takzvané střepinové hlasování o vypovězení občana ze starověkých Athén. V 
současné době je tento pojem používán obecně, ostrakizovat znamená vyloučit jedince z kolektivu. 

Ostrakismus byl zaveden v athénské ústavě v roce 510 př. n. l.. Spočíval v hlasování občanů pomocí hliněných 
střepů (řecky ostrakon) o tom, je-li někdo z nich nepřítelem státu. Každý rok, zhruba v našem měsíci lednu, 
lidové shromáždění rozhodovalo o tom, zda je pro daný rok potřeba hlasování o vypovězení pořádat. Byla-li 
odpověď kladná, uskutečnilo se hlasování v některém z následujících dnů. Lidové shromáždění hlasovalo tím 
způsobem, že každý z účastníků napsal na hliněný střep – levný dobový psací materiál – jméno člověka, který 
dle jeho mínění představuje největší nebezpečí pro obec. Shromáždilo-li se více než 6 000 hlasujících, pak ten, 
jehož jméno bylo na střepech zmíněno nejčastěji, byl automaticky vypovězen na 10 let z Athén. Do 
domovského města se po tuto dobu nesměl pod hrozbou smrti vrátit. Dotyčný však nebyl nijak poškozen na 
majetku, nic mu nebránilo sehnat si prostředníka, který by tyto záležitosti po dobu jeho nepřítomnosti 
spravoval. Ostrakismus, původně ustavený jako ochrana proti nastolení tyranie, byl hojně využíván v 
politickém boji, kdy dopadal i na schopné a ambiciózní politiky. Docházelo i k případům, že ostrakizovanému 
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byl zvláštním výnosem povolen předčasný návrat. Kupříkladu v době hrozícího perského vpádu roku 480 př. n. 
l. byl z vyhnanství předčasně povolán osvědčený vojevůdce Aristeidés. 

V současnosti je tento pojem používán v sociologii pro jednu z forem sociální kontroly. Ostrakismus je 
vytěsnění jedince z kolektivu nebo společnosti, jeho částečné nebo úplné ignorování. Je využíván kolektivem 
jako trest nebo někdy jako forma nátlaku. Nejčastější je v kolektivech dětí a mladých lidí, kde slouží k částečné 
nebo úplné izolaci neoblíbeného jedince 

 

 

 

Druhé stadium = fyzická agrese a přitvrzování manipulace  

Je charakteristický tím, že psychický nátlak přerůstá ve fyzickou agresi, přitvrzuje se 
manipulace s obětí. Agresor v této etapě vstřebává zážitek jak chutná moc, jaké uspokojení 
mu přináší to, když bije, týrá, ponižuje. Nereaguje-li v tomto stádiu pozitivní jádro skupiny, 
třídy, neexistují-li kamarádské vztahy, záporný vztah k násilí, pozitivní morální vlastnosti, 
pak dochází k prolomení posledních morálních zábran a šikana se rozjíždí ve větším 
rozsahu.  

 

Třetí stadium = klíčový moment – vytvoření jádra 

Je prakticky rozhodující. Existuje stále možnost vzniku silné pozitivní skupiny, která by 
oslabila vliv tvořícího se „úderného jádra". Pokud tato silná pozitivní skupina nezasáhne, 
pak tažení tyranů přechází do dalších fází. K agresorům se přidají další jednotlivci. Cílem 
tohoto „úderného jádra" budou stále ti nejslabší, ti nejníže postavení.  

 

Čtvrté stadium = většina přijímá normy agresorů 

Šikana se rozjíždí v plném rozsahu. Působení agresorů je tak silné, že jejich normy přejímá 
většina skupiny. Klást odpor v této fázi se již nedá. I mírní a ukáznění žáci se začínají 
chovat krutě, aktivně se zúčastňují týrání spolužáka. I oni prožívají pocit uspokojení z 
ponížení, bolesti a útrap toho druhého, slabšího. Dělají to proto, aby oni sami se nestali tím 
týraným. Vliv pedagogů na chování takové skupiny – třídy je minimální, případně 
zprostředkovaný přes „vůdce", „kinga".  

 

Páté stadium = totalita neboli dokonalá šikana 

Zpravidla se na základní škole nestačí vytvořit, je to spíše záležitost věznic, výchovných 
ústavů, případně středních škol. Jeho charakteristickým znakem je to, že agresoři jsou 
chápáni a uznáváni jako „vůdci", „kingové", „nadlidi", „otrokáři", „velkoknížata", 
„ministři" apod. Oběti jsou vnímány jako „podlidi", „poddaní", „nevolníci", „otroci". 
Vůdce tyranů zaujímá vedoucí místo, rozhoduje o všem, co se ve skupině děje. Nejhorší je 
– jestliže je tímto vůdcem žák s výborným prospěchem, ochotně pomáhající pedagogovi, 
žák mající podporu třídního učitele, protože „on přece všechno spolehlivě zařídí". Oběť v 
tomto stadiu utíká do nemoci, má mnoho absencí, často i neomluvených, vyhýbá se škole a 
v nejhorším případě končí psychickým zhroucením nebo pokusem o sebevraždu.  
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A co zakrývající a protiúzdravný systém? 

 Ten slouží tomu, kdo se rozhodne poskytnout pomoc při šikanování. Aby vystihnul 
léčky a chytáky, které na něj budou čekat, musí mít na paměti, že: 

 Šikanu se agresoři snaží ve valné většině zakrýt 

 Od oběti lze těžko získat podrobnější a objektivní informace 

 Agresoři lžou, používají falešné svědky, nutí lhát oběti, mění své výpovědi 

 Ostatní členové skupiny mají strach vypovídat, chápou to jako bonzování 

 Někteří rodiče agresorů své děti za každou cenu chrání 

 Někteří rodiče obětí se bojí spolupráce při vyšetřování 

 Pedagogové chrání vůdce agresorů a nevědomě tak brání vyšetřování 

 

4.   Kdo začíná šikanovat a jaké k tomu má motivy? 

Jsou to většinou ti silní, kteří umí skrývat svůj strach a zneužívají strachu jiných. Motivů je 
mnoho, uveďme např.: 

 Motiv upoutání pozornosti 

 Motiv zabíjení nudy 

 Motiv Mengeleho 

 Motiv prevence 

 Motiv žárlivosti 

 Motiv vykonat něco velkého 
Typy iniciátorů šikanování 
1. typ 
Hrubý, primitivní, impulsivní, se silným energetickým přetlakem, kázeňskými problémy, 
narušeným vztahem k autoritě, někdy zapojený do gangů páchajících trestnou činnost. 
  Vnější forma šikanování: šikanuje masivně, tvrdě a nelítostně, vyžaduje absolutní 
poslušnost, používá šikanování cíleně k zastrašování ostatních.  
Specifika rodinné výchovy: častý výskyt agrese a brutality rodičů. Jako by agresoři násilí 
vraceli nebo napodobovali. 
   2. typ 
Velmi slušný, kultivovaný, narcisticky šlechtěný, sevřený, zvýšeně úzkostný, někdy i se   
sadistickými tendencemi v sexuálním smyslu. 
Vnější forma šikanování: násilí a mučení je cílené a rafinované, děje se spíše ve skrytu, bez 
přítomnosti svědků. 
Specifika rodinné výchovy: časté uplatňování důsledného a náročného přístupu, někdy až 
vojenského drilu bez lásky. 
 
3. typ 

„Srandista", optimistický, dobrodružný, se značnou sebedůvěrou, výmluvný, nezřídka 
oblíbený a vlivný. 
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Vnější forma šikanovaní: šikanuje pro pobavení sebe i ostatních, patrná snaha vypíchnout 
"humorné" a "zábavné" stránky. 
Specifika rodinné výchovy: nezaznamenána žádná specifika. Pouze v obecnější rodině je 
přítomna citová subdeprivace a absence duchovních a mravních hodnot v rodině. 

 

 

5.   Šikana a škola aneb co můžeme očekávat 

Škola je místem, kde problém šikany v poslední době velice často vzniká. Ve škole jsou pro 
šikanu ideální podmínky. Je tam veliká koncentrace dětí, dostatečný "výběr obětí", ve škole 
existuje řada prostor, kam oko pedagoga nedohlédne. A nakonec samotný systém školní 
praxe poskytuje dost možností vyniknout "silným", stejně tak jako odhalit "slabé". Často i 
pedagog, většinou nevědomky, poskytne prostor pro zrod šikany.  

Objektivně je nutno konstatovat, že ve většině případů škola nereaguje odpovídajícím 
způsobem. Není ojedinělý názor, že možnost existence šikany na "naší škole" se nepřipouští. 
Problém šikany je často bagatelizován, v mnoha případech se stalo, že škola či třídní učitel 
problém šikany jaksi zamaskovali, aby nevznikl nepříznivý dojem v hodnocení učitele, či 
úrovně celé školy. Pravdou je i ta skutečnost, že současná škola není odborně připravena 
problém šikany řešit. V učitelské přípravě je problém šikany (a mnohé další) opomenut. 
Pedagogové jsou tedy ponecháni bez pomoci. "Dělej co umíš" je v tomto případě velice 
škodlivé.  

 

 

6.   Jak tedy léčit školní šikanu ? 

6.1.   Diagnostika 

Pedagog si musí být vědom toho, že bude muset poskytovat ochranu oběti, musí 
počítat s tím, že se bude časově a citově angažovat.  

6.2. Strategie vyšetřování 

Za dostatečný důvod k vyšetřování šikany považujeme tzv. alarmující signály ( např. 
telefonickou nebo osobní informaci rodičů o podezření na šikanování, náhlé 
„provalení“ šikany, reakce oběti či jejího kamaráda k učiteli) nebo varovné signály 
(nenápadné projevy šikanování v přítomnosti učitele, skryté volání o pomoc). 

Odhad závažnosti šikany můžeme rozdělit do dvou stupňů: 

 Počáteční stupeň (první, druhé a třetí stadium šikanování-normy a postoje 
vůči šikanování ve skupině ještě nejsou přijaty většinou). 

 Pokročilý stupeň ( čtvrté a páté stadium šikanování- normy a postoje vůči 
šikanování ve skupině jsou přijaty většinou nebo dokonce všemi členy 
skupiny). 
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Podle rozsahu vyšetřování můžeme hovořit o strategii globální (vyšetřování všech 
žáků) nebo o strategii lokální (vyšetřování vybraných žáků). 

Pedagog by měl dokázat určit stadium šikany a následně (okamžitě) přijmout opatření k 
jejímu zamezení. 
Pokročilá stadia by měli řešit pouze specialisté na problematiku školního násilí a šikanování 
ve spolupráci se školou. Samotný učitel má zasahovat pouze v případech počáteční šikany, 
kdy agresoři ještě nevnutili násilí ostatním a většina dětí není na jejich straně. M. Kolář 
vytvořil pro tento účel strategii pěti kroků, která je ověřená dlouholetou praxí. 
☻ Rozhovor s informátory a oběťmi – s informací o šikaně přicházejí často do školy 
rodiče. Pedagogové by neměli jejich výpověď zpochybňovat, měli by jim naslouchat, 
neskákat do řeči, nereagovat obranně, neříkat, že to není možné nebo vyjadřovat nedůvěru. 
Škola by měla být připravena a vědět, jak situaci řešit. Musí se domluvit s rodiči na 
spolupráci, na způsobu ochrany dítěte, ubezpečit je, že pomůže a naznačit příští kroky. 
Důležité je, aby o rozhovoru s obětí šikany nevěděli ostatní žáci. Je třeba ochránit ji před 
možnou pomstou agresorů. 
☻Nalezení vhodných svědků – svědky mohou být žáci, kteří s obětí sympatizují, kamarádí 
s ní, nebo ji alespoň neodmítají. Pochopitelně to musí být žáci, kteří jsou nezávislí na 
agresorech a kteří nepřijali normy šikanování. Zcela zavádějící je doporučení, že učitel má za 
svědky vybírat slušné žáky, kteří se dobře učí. 
☻ Individuální, případně konfrontační rozhovory se svědky (nikoliv konfrontace obětí a 
agresorů) – také se svědky by měl učitel mluvit tak, aby o tom druzí nevěděli, například po 
vyučování. Pokud si zvolí i vhodnou taktiku, dostane odpovědi na všechny důležité otázky 
a dozví se, co a jak se stalo. 
☻Zajištění ochrany obětem – šikanované dítě je třeba chránit do doby, než se vše vyřeší. Je 
třeba zajistit zvýšený dozor, zorganizovat bezpečné příchody a odchody dítěte ze školy 
(v závažném případě je nutné oběť chránit před agresory i tím, že zůstane doma). 
☻Rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi nimi –  je to vždy poslední krok ve 
vyšetřování, proto by už před tímto rozhovorem pedagog měl mít jasnou představu o tom, jak 
šikana probíhala. Agresoři totiž sami nic neřeknou, všechno zapřou a podezření vyvrátí nebo 
zpochybní. Někdy lze tento krok vynechat a rovnou udělat výchovnou komisi. 
Pokud má pedagog shromážděny poznatky z výše uvedených kroků musí zahájit nápravu 

šikany. 

 

6.3.  Náprava 

 

Nabízejí se mu dvě základní možnosti: 

 Metoda vnějšího nátlaku 

 Metoda usmíření 

 

Metoda vnějšího nátlaku  

 Záměr metody je takový, že by měl agresora zastrašit a přinutit ho k dodržování 
oficiálních norem. Pedagog tímto způsobem nekompromisně chrání „právní řád“ zařízení. 
Nátlak může být veden tím směrem, aby si dítě uvědomilo, že za své chování bude, nebo 
může být sankcionizováno (např. výchovné opatření v rámci školy, vyloučení ze školy, 
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podání trestního oznámení atd.). Je nutné provést individuální pohovor nebo svolat komisi a 
přizvat rodiče agresora. Dále pak je nutné oznámení o potrestání agresora před celou třídou a 
zajistit ochranu oběti.  

Metoda usmíření  
Metoda usmíření sleduje namísto vnějšího donucení k poslušnosti pomocí trestu hlubší 

proměnu vztahů ve skupině i mezi obětí a agresorem. Jejím cílem je eliminovat agresivní, 
nepřátelské postoje a dojít k domluvě a usmíření. Agresor není tvrdě potrestán. Projevuje se 
mu naopak důvěra, dostává šanci vše napravit. Při této metodě je důležité, aby si byl vědom 
toho, že ublížil a aby chtěl odčinit své jednání. Je to pro něj naprosto nová emočně korektivní 
zkušenost, jakýsi pozitivní šok, který může někdy vést ke změně či oslabení jeho agresivních 
postojů. Pedagog se totiž zachová v emočně vypjaté situaci zcela jinak, než agresor očekává, 
než je zvyklý od rodičovských a jiných autorit. Tím se prolomí dosavadní bludný kruh a 
otevře se nová cesta, nebo se alespoň oslabí patologické chování. Tuto metodu je však možné 
použít jenom v některých případech. Do značné míry také záleží  na inteligenci žáka a 
schopnosti si uvědomit nevhodnost svého chování. Ve vyšších stádiích šikan je použitelnost 
problematická.  

 

 

7.   Program proti šikanování 

 Jeho úkolem je co nejdříve zjistit a co nejúčinněji řešit případnou šikanu. Na jeho 
vypracování, schválení a vylepšování by se měli podílet všichni pedagogičtí pracovníci školy. 
Jde především o: 

 Přítomnost specialisty pro prevenci šikanování 

 Domluvu pedagogických pracovníků, jak postupovat při řešení šikanování (jednotný 
postup) 

 Depistážní šetření výskytu šikanování 

 Režim proti šikanování (např. dozory učitelů o přestávkách, při obědě atd.) 

 Seznámení rodičů s nekompromisností boje školského zařízení proti šikaně 

 

 

 

 

Připomeňme si ještě některá důležitá fakta.  

 Odmítejme názor, že v té či oné třídě se šikana nemůže objevit, tam je kázeň, 
tam    není patologický sadista apod. Opak může být pravdou. Šikana se může 
objevit v každé třídě, v každé škole.  
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 Věřme, že žádné dítě není před šikanou automaticky ochráněno např. tím, že je 
fyzicky vyspělé, že je inteligentní a umí si poradit.  

 Nepodceňujme nebezpečí šikany, nebagatelizujme tento problém, netvrďme 
dítěti, že to bylo vždycky, že ono musí něco vydržet. To je nesprávný a velice 
škodlivý přístup.  

 

 

 

8.   Šikana z pohledu rodičů 

Jak postupovat, když je dítě šikanováno ? 

Připusťme, že několik výše uvedených signálů ve vás vzbudí určité podezření, že by 
mohlo jít o šikanování vašeho dítěte. Znovu podotýkáme, že ideální stav nastane, když se vám 
dítě svěří. Pochvalte ho, povzbuďte, rozptylte jeho obavy o tom, že žaluje. Vyzvedněte 
naopak jeho sílu a odvahu sdělit tyto závažné skutečnosti. Přesvědčte ho, že mu chcete 
pomoci a to potom musíte dodržet. Jste jeho jedinou nadějí, nesmíte zklamat. Vyslechněte 
vaše dítě, dejte najevo, že jeho informace berete vážně (i když se vám mohou zdát malicherné 
či nepodstatné). Odložte veškerou práci, není nic důležitějšího, než situace vašeho dítěte. 
Poskytněte dítěti veškerou podporu. Pochopitelně, že odlišíte např. běžnou klukovskou 
šarvátku od skutečné šikany.  
 
Co tedy udělat ? 

1. Zjistěte od dítěte dopodrobna, co se stalo, kdy se to stalo a kde se to stalo.  
Vyptejte se, kdo všechno byl situaci přítomen. Je důležité, aby rozhovor s dítětem 
probíhal v atmosféře důvěry a podpory.  

2. Poskytněte dítěti veškerou ochranu (např. při cestě do školy a ze školy, i za cenu, 
že se budete uvolňovat z práce, viz dále šikana a paragrafy).  

3. Poskytněte dítěti dostatek péče, více s ním komunikujte, věnujte se mu ve volném 
čase, odjeďte na chatu, chalupu či k prarodičům.  

4. Nemáte-li jistotu, že dítě nebude ohroženo během pobytu ve škole, ponechejte 
dítě doma, ale pozor – zvažte, zda v jeho situaci může být samo.  

5. Znovu ubezpečujte dítě, že udělalo dobře, že vám vše sdělilo, mluvte s ním více 
než dříve.  

6. Zhodnoťte a to velice kriticky, co mohlo vyvolat stav, který skončil šikanou. 
Neobviňujte pouze školu, nastavte si „zrcadlo pravdy". Neomlouvejte sebe, ani své 
dítě. Se svým zjištěním se v první fázi dítěti nesvěřujte, ale připravujte nápravu.  

7. Hledejte, jak dítěti dále pomoci prostřednictvím příslušného odborníka.  

Jak postupovat ve vztahu ke škole ? 
Zjistíte-li, že vaše dítě je ve škole šikanováno (nejlépe víte-li to nejen od vašeho dítěte, ale i 
hodnověrných svědků, které nebudete v první fázi jmenovat), navštivte školu a to oba rodiče, 
nebo jeden rodič a někdo, kdo vás může podpořit. Každý má právo vzít si k úřednímu jednání 
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další osobu. Podle vašeho zjištění rozhodněte, zda budete informovat třídního učitele nebo 
rovnou ředitele školy. Předejte informace, které máte k dispozici a žádejte odpověď, zda je 
škola schopna poskytnout kvalifikovanou odbornou pomoc. Odkaz na dosažené pedagogické 
vzdělání je nedostačující.  
V této fázi mohou nastat tyto momenty:  

 Škola hraje poctivou hru a přizná, že nemá odborné zkušenosti. Je to čestné, 
poctivé, ale nic to neřeší. Domluvte se, že do určitého termínu společně najdete 
odborníka a stanovte, jak budete dál postupovat. Nepřipouštějte žádné neodborné 
zásahy, vlastní iniciativu některého z pedagogů, ani vy se o takové zásahy 
nepokoušejte. Vyžadujte zvýšený dozor. Zvažte, zda by pomohlo přeřazení do jiné 
třídy (pozor – má to řadu úskalí, není to zaručené řešení). Zajistěte dítěti doprovod 
do i ze školy.  

 Škola spolupracuje s odborníkem, případně má odborně připraveného pedagoga. 
Domluvte proto s ním a třídním učitelem další postup, stanovte způsob vzájemné 
informovanosti.  

 Škola nebude o řešení jevit zájem, bude vám sděleno, že problém zvládne, že se to 
vyřeší, ale nepřesvědčí vás o tom. Může se stát, že problém bude zlehčován, může 
dojít i k obviňování vašeho dítěte. V takovém případě odmítněte neodborný zásah, 
podle závažnosti rozhodněte, zda za těchto podmínek pošlete dítě do školy. 
Informujte příslušného inspektora, či pracovníka školského úřadu a požadujte 
odborný zásah a poskytnutí odborné pomoci. Trvejte na tom, že chcete být 
informováni o všech krocích, které budou v tomto případě dělány.  

Zajistěte právní ochranu dítěte. Škola je povinna zabezpečit základní práva dítěte. V případě, 
že škola tuto povinnost neplní, máte právo podat stížnost u České školní inspekce, 
Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy, ve velice vážných případech můžete podat 
žalobu u soudu. Mějte na mysli, že se jedná o vaše dítě a jeho bezpečnost, zdravý duševní a 
tělesný vývoj. Dochází-li k šikanování dětí v průběhu vyučování, před ním i po něm a to ve 
škole, v jejím blízkém okolí, při činnostech organizovaných školou, nese škola plnou 
odpovědnost se všemi důsledky. Nelitujte času ani peněz na to, abyste zamezili ohrožení 
vašeho dítěte šikanou. Jednejte klidně, věcně, bez emocí, buďte však důslední a nedopusťte 
neodbornost a polovičaté řešení. Při jednání ve škole věnujte pozornost tomu, jak škola bude 
postupovat při vyšetřování. Při této fázi řešení šikany dochází nejčastěji k těmto chybám:  

 společně je vyšetřován agresor i oběť  

 vyšetřování je prováděno ve skupině, ve třídě  

 vyšetřování nemá promyšlenou taktiku a strategii, postupuje nahodile  

 pedagogové nevědomky chrání agresora, nepřipouští, že on by mohl šikanovat  

 výpovědi oběti jsou bezdůvodně zlehčovány ve snaze šikanu zakrýt  

 pedagog se snaží „objektivně" rozdělit vinu mezi agresora a oběť  

 výpovědi zmanipulovaných svědků nejsou konfrontovány  

 agresoři jsou včas informováni, mají dost času na přípravu své výpovědi i 
ovlivnění svědků a často i oběti  

 postup vyšetřujícího je natolik nevhodný, že oběť odmítne vypovídat  
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 vyšetřování je vedeno tak neobratně, že ostatní žáci odmítnou vypovídat, či 
vědomě lžou ze strachu, aby se nestali i oni obětí.  

Nepodezírejte předem školu z nekalých úmyslů, či nesprávného postupu, mohli byste 
poškodit další postup řešení šikany. Žádejte však veškeré informace, chtějte být informováni 
o všem, co škola v tomto směru podniká.  

 
9.   Šikana a paragrafy 
Podle Oldřicha Choděry je pojem šikana v právní praxi používán jako synonymum pro 
„úmyslné jednání, které je namířeno proti jinému subjektu a které útočí na jeho důstojnost". 
Není důležité, zda k němu dochází slovními útoky, fyzickou formou nebo hrozbou násilí. 
Rozhodující je, kdy se tak děje úmyslně. Dále musí být splněny tyto podmínky:  

 pachatel se dopustil jednání, které splňuje znaky konkrétního trestného činu  

 musí být prokázán úmysl pachatele dopustit se takového jednání a míra     
společenské nebezpečnosti  

 jeho jednání dosahuje intenzity uvedené v zákoně.  

U trestných činů, jejichž podstatou byla šikana, lze proto předpokládat, že právě s ohledem na 
rozšiřující se případy podobných jednání bude skutek jako trestný čin považován. Šikana bývá 
nejčastěji postihována podle ustanovení trestního zákona a to jako:  

 trestný čin omezování osobní svobody (podle § 231)  

 trestný čin vydírání (podle § 235)  

 trestný čin útisku (podle § 237)  

 trestný čin loupeže (podle § 234)  

 trestný čin ublížení na zdraví (podle § 221)  

 trestný čin poškozování cizí věci (podle § 257)  

 trestný čin znásilnění (podle § 241), či pohlavního zneužívání (podle § 242).  

K tomu, aby byl pachatel postižen, musí být starší 15 let (15-18 let mladiství). Děti mladší 
15 let trestně odpovědné nejsou, jsou však předány do péče orgánu sociálně - právní 
ochrany, případně mohou být postiženi jejich rodiče. Nezletilému pachateli je možné nařídit 
ústavní výchovu, může nad ním být stanovený dohled. Pokud jde o trestní sazby, je v 
případě šikany možný i jednočinný skutek, tzn. že jedno jednání může být kvalifikováno 
jako více trestných činů. Pokud k šikanování došlo v průběhu vyučování, nese plnou 
odpovědnost škola. Prokáže-li se zanedbání ředitele školy nebo některého pedagoga, může 
být právně nebo pracovněprávně potrestán. Na školském zařízení lze v oprávněných 
případech požadovat i náhradu škody vzniklé v důsledku šikany. A to jak náhradu na věcech, 
tak na zdraví, včetně způsobené psychické újmy. Pokud dítě v důsledku šikany nemohlo 
např. docházet do školy (vyšší stupeň šikany), nese školské zařízení odpovědnost i škody 
vzniklé rodičům dítěte v důsledku např. uvolnění ze zaměstnání, zajištění hlídání dítěte, 
zajištění doprovodu do a ze školy apod. 
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Minitest pro rodiče 
Agresor – oběť ?  

Tyto dva póly jednoho problému se výrazně liší. Zkuste si udělat náš minitest. Nevyhýbejte 
se žádné odpovědi a buďte k sobě i k svému dítěti spravedliví. Neplatí, že obětí se stávají jen 
některé děti. Naopak, obětí se může stát každé dítě, normálně vyvinuté, klidné, přemýšlivé, 
snaživé, fyzicky přiměřeně vyspělé. Stejně tak neomlouvejte a nepřehlížejte projevy, které 
mohou vést k tomu, že se z vašeho dítěte stane agresor. Uvedené znaky nechápejte tak, že se 
jejich nositel automaticky stane agresorem nebo obětí. Jsou však významným signálem, 
který při vhodných podmínkách a odpovídající situaci, může dostat vaše dítě do role agresora 
nebo oběti.  

 

PŘÍLOHA 1 
Agresor 

a) dítě (ano - ne) 

 je zlomyslné  

 je impulsivní, nepřiměřeně podrážděné  

 často je náladové  

 bývá nevraživé, sprosté  

 časté jsou u něho projevy zuřivosti, vzteku  

 vyžaduje obdiv, chce být středem pozornosti  

 má velikášské tendence  

 doma i ve škole má časté kázeňské problémy  

 je závistivé  

 těžko se přizpůsobuje  

 nerado přijímá společenské normy  

 je hrubé, surové  

 má sklony bezdůvodně ničit věci  

 je u něj narušen vztah k autoritě  

 dává často najevo svou sílu, fyzickou i psychickou převahu  

 mezi dětmi se bezohledně prosazuje  
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 rád zdůrazňuje své přednosti  

 touží být mocné  

 rádo ovládá druhé, často poroučí  

 rádo veřejně ponižuje druhé  

 je kruté ke zvířatům  

 je kruté k jiným dětem  

 často vyvolává rvačky  

 má sklony okrádat mladší a slabší  

 vyhledává činnosti spojené s rizikem  

 zapojuje se do skupin, kde vládne násilí a jsou častější sklony k trestné činnosti  

 dělá rádo věci, které druhým vadí  

 rádo vyhledává v televizi a filmu násilí  

 toto násilí prožívá se zaujetím  

 má pocit uspokojení v situaci, kdy vidí utrpení druhého  

 těžko vyjadřuje své city  

 těžko se vžívá do pocitů druhých  

 na kritiku reaguje nepřiměřeně  

 má sklony násilně řešit konflikty  

 fyzicky napadá druhé i když nejde o sebeobranu  

 omezuje druhé v jejich projevech a jednání  

 využívá druhých pro své cíle  

 

 

b) rodina (ano - ne) 

 projevuje se ve vaší rodině agresivita, brutalita  

 je vůči dítěti uplatňován náročný přístup (vojenský dril, bez potřebné míry lásky)  

 prosazují dospělí členové rodiny svoji moc autoritativně  

 projevují se v rodině sadistické tendence  
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 je dítě v rodině často fyzicky napadáno některým členem rodiny (otcem, matkou, 
sourozenci, nevlastním otcem apod.)  

 dochází ve vaší rodině k fyzickému násilí (např. mezi rodiči)  

 dítě je v rodině ponižováno  

 je některým členem rodiny nenáviděno pro jeho zdravotní postižení, tělesný 
handicap apod.  

 používáte často tělesné tresty  

 používáte často nadávky  

 ponižujete a zesměšňujete dítě  

 zacházíte krutě s dítětem  

 dochází často ke konfliktům mezi otcem a dítětem, které končí fyzickým 
potrestáním  

 otec omezuje autonomii dítěte  

 otec je k dítěti odměřený, bez potřebné dávky citu a lásky  

 matka často používá fyzické tresty  

 dává v rodině někdo najevo zklamání z narození dítěte.  

Pokud jste byli k sobě, k dítěti i situaci v rodině spravedliví, pak jste si vytvořili určitý 
obrázek toho, zda se vaše dítě může či nemůže stát agresorem. Pokud v odpovědích 
převažuje ANO, pak byste neměli otálet a pokusit se změnit vše, co se změnit dá. Jistě vám i 
v tomto případě mohou pomoci odborníci ve Středisku výchovné péče či v Pedagogicko-
psychologické poradně. Na závěr této části jedna rada. Dokážete-li zastavit agresi v dětském 
věku, máte naději, že snížíte nebo zastavíte riziko kriminalizace v dospělosti. Bude-li tomu 
naopak, dítě zjistí, že krutost se vyplácí, je-li nepotrestána a jeho brutalita a agresivita 
poroste.  

 
 
PŘÍLOHA 2 
 
Oběť - týrané dítě (ano - ne) 

 dítě dává najevo své přednosti výrazně, často i nevhodně  

 viditelně zvýrazňuje svůj vřelý vztah k některému učiteli  

 odlišuje se výrazně od třídy svou inteligencí (kladně i záporně)  

 výrazně se odlišuje svými projevy  

 snaží se vetřít do přízně silnějších  

 obléká se jinak než ostatní  
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 je výrazně obézní  

 je tělesně slabé, má malou fyzickou sílu  

 je tělesně neobratné  

 má tělesný handicap nebo vzhledovou vadu  

 těžko snáší fyzický střet  

 není schopno se ubránit před případným napadením  

 má obavy z měření sil  

 vyhýbá se tvrdším sportům (hokej, kopaná apod.)  

 podceňuje své schopnosti, výkony  

 je nešikovné  

 nedokáže se vzepřít ústrkům  

 nedokáže přijmout běžné škádlení či postrkování  

 je viditelně bojácné  

 je plaché  

 je výrazně citlivé  

 mezi vrstevníky se projevuje nevýrazně  

 těžko se prosazuje  

 těžko navazuje kontakt s vrstevníky  

 nemá kamarády, je osamělé  

 má nízké sebevědomí  

 je zamlklé, neprůbojné  

 nesnáší posměch  

 často pociťuje zahanbení  

 není schopné vzbudit sympatie dětí i dospělých  

 nedokáže poskytnout citovou odezvu  

 je příliš sebekritické  

 snadno propadne panice a malomyslnosti  

 se svými pocity se těžko svěřuje i svým rodičům  

Převažuje u vašeho dítěte ANO nebo NE? V případě, že převažuje ANO, je nutné vyhledat 
pomoc, protože sami situaci asi těžko zvládnete. Nečekejte a začněte, dokud je čas. Šikana se 
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v prvních stádiích většinou těžko pozná, ale stopy, které zanechá na dítěti, bývají hluboké a 
často i trvalé. Změnit zjištěný stav v případě převažujících ANO je nutné v zájmu vašeho 
dítěte. Obraťte se proto na Pedagogicko-psychologickou poradnu, pomohou vám i pracovníci 
Střediska výchovné péče.  

 

PŘÍLOHA 3                                                        
 
V případě šikany si můžeme například všimnout těchto projevů: 

‐ Za dítětem nedochází domů žádný spolužák, zdá se, že nemá žádné kamarády. 
‐ Dítě je zaražené, posmutnělé až depresivní, nemluví o tom, co se děje ve škole. 
‐ Špatně usíná, má poruchy spánku, zdají se mu hrůzostrašné sny. 
‐ Dojde k výraznému zhoršení prospěchu, je nesoustředěné, bez zájmu. 
‐ Často ho před odchodem do školy nebo po příchodu pobolívá hlava, břicho apod. 
‐ Dítě často navštěvuje lékaře, znenadání se objeví neomluvená absence. 
‐ Dítě chodí do školy nebo ze školy oklikami. 
‐ Přichází domů s potrhaným oblečením, poškozenými školními pomůckami nebo bez 

nich. 
‐ Často mu nevychází kapesné, ztrácí ho, požaduje další peníze. 
‐ Dítě přichází domů vyhladovělé, i když dostává svačiny a obědy má zajištěny. 
‐ Nedokáže uspokojivě vysvětlit své zranění –„monokl“, odřeniny, modřiny, lehký otřes 

mozku, naraženou kost nebo zlomeninu, popáleniny apod. 
‐ Vyhrožuje sebevraždou, nebo se dokonce o ni pokusí. 
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 1. Charakteristika naší školy. 

 
Areál našeho školského zařízení je umístěn na vyvýšeném místě nad městem Šumperkem. 

Výstižný je historický název místa „Na vyhlídce“. Není však příliš vzdálen od centra. 
Pečujeme o děti se specifickými poruchami chování u nichž byla nařízena ústavní výchova 

nebo uloženo předběžné opatření.  Škola je jednou  ze  součástí zařízení.   Jsme připraveni na 
vzdělávání žáků v 1. až 9. postupném ročníku. Většinou k nám však přicházejí děti až od 12 
let. Zřizujeme  třídy  pro děti vzdělávající se podle ŠVP zpracovaného podle RVP ZV a   třídy  
pro děti vzdělávající se podle ŠVP zpracovaného podle RVP ZV – LMP. Třídy se tvoří  podle 
aktuálního počtu a složení žáků na počátku školního roku. Nelze tedy dopředu specifikovat 
jak počet tříd, tak ročníky v nich vyučované. 

Maximální kapacita zařízení je 48 žáků. Skutečný stav se v průběhu roku,  vzhledem 
k útěkům dětí, zrušení ústavní výchovy nebo předběžného opatření  často mění. 

Chtěla bych upozornit na problémy právě při vypracovávání ŠVP a při práci podle tohoto 
programu. Přicházejí k nám děti, které mají většinou velmi specifický a ryze záporný vztah ke 
škole jako takové. Ve třídách učíme nejméně dva ročníky a mezi dětmi jsou značné 
individuální rozdíly. Nejen, co se týče jejich osobnostních individualit, ale i v úrovni 
předchozího vzdělávání. Často se stává, že dítě je zařazeno do určitého ročníku, ale jeho 
mentální úroveň zcela neodpovídá tomuto zařazení – velmi často je nižší. 

 
2. Charakteristika pedagogického sboru 
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 Pedagogický sbor tvoří ředitel, zástupce ředitele a pět učitelů s rovnoměrným zastoupením 
mužů a žen ve středním věku. Všichni jsou  kvalifikovanými a zkušenými pedagogy, 
s dlouholetou  a bohatou pedagogickou praxí v různých typech školských zařízení. Od září 
roku 2008 se počítá s rozšířením pedagogického sboru, protože naše zařízení se stěhuje do 
nové budovy v Šumperku a kapacita dětí se zvětší. 

Jako minus bych viděla právě ten střední věk u všech učitelů. Pracujeme spolu dlouho a 
hrozí akutní nebezpečí „ vyhoření „. Jako řešení se mi jeví možnost pro každého z nás -  
absolvovat sebezkušenostní výcvik – mně osobně každá konzultace vlila do žil elán a novou 
sílu. Další možností je přijetí několika nových mladých kolegů, což ale také není nijak 
jednoduché. Jednak požadavek na učitele – absolvent speciální pedagogiky, nejlépe aprobace 
na výuku cizího jazyka a v neposlední řadě vztah k dětem. 

Navíc, specifika naší školy – každému učiteli se může stát, že bude učit jakýkoli předmět, 
jde jen velice těžko zařídit, aby byli specialisté na určité předměty – i když se o to snažíme a 
částečně se to i daří – zaručit to nejde. 

 
 
 3.Charakteristika žáků  

 
Žáky naší školy jsou děti s poruchami chování a učení a s lehkým mentálním postižením, 

zpravidla ve věkovém rozpětí od 12. do 15. let. Všichni naši žáci mají nařízenou ústavní 
výchovu, nebo jsou  u nás na základě předběžného opatření. Společným rysem pro téměř 
100% žáků je velmi negativní vztah ke škole a k učení vůbec, což je způsobeno tím, že 
pocházejí z rodin dysfunkčních, většinou citově a sociálně nepodnětných a ústavní výchova 
jim byla nařízena mimo jiné i z důvodu záškoláctví. Jejich rodiče jsou většinou bez 
kvalifikace, nebo s nejnižší kvalifikací a pobírají nějaký druh sociálních dávek .Motivace pro 
školní práci je ze strany rodičů našich žáků mizivá, vlastně žádná. 

Žáci mají na svědomí ve velké většině případů protiprávní jednání ( přestupky, trestnou 
činnost - krádeže, loupežná přepadení, ublížení na zdraví), mají zkušenost s drogou - u 
některých lze pozorovat počínající drogovou závislost, útěky z domova, jsou členy 
závadových part, někteří mají zkušenost s poskytováním sexuálních služeb za úplatu, z rodin 
jsou zvyklí vést zahálčivý život. Velké procento dětí pravidelně navštěvuje psychologa, či 
psychiatra a výjimkou není ani medikace z důvodu depresí, či nezvladatelné agresivity. 

Také úroveň vědomostí našich žáků je velmi různá. Přicházejí z rozličných míst republiky, 
různých škol, často opakovali ročník. Není výjimkou, že žákyně vyšších ročníků nezvládají 
učivo mnohem nižších ročníků, což činí potíže zejména při výuce předmětů, ve kterých je 
nutné zvládnutí předchozího učiva. Zvláště tíživá je tato skutečnost u žáků s lehkým 
mentálním postižením. 

 Vzhledem k různorodosti zatížení našich žáků v oblasti vzdělávací, ale i sociální, si naše 
škola klade za cíl nejen učit děti znalostem, ale i dovednostem a postojům. Chceme motivovat 
děti k získání co nejvyššího vzdělání.  

Pro úspěšné vzdělávání žáků z kulturně odlišného, a s tím i mnohdy spojeného sociálně 
znevýhodňujícího prostředí, je nejdůležitějším činitelem především učitel, který své žáky i 
jejich rodinné prostředí dobře zná, dovede volit vhodné přístupy a vytvářet ve třídě i ve škole 
příznivé společenské klima, což se v naší škole daří. Škola využívá výukové postupy vhodné 
pro rozmanité učební styly žáků a různé způsoby organizace výuky, plánuje výuku tak, aby 
vycházela ze zájmů, zkušeností a potřeb žáků různých kultur, etnik a sociálního prostředí 

 
 
  4. Dlouhodobé projekty 
 



 107

Pro motivaci, zvyšování efektivnosti vyučovacího procesu a k podpoře spolupráce žáků i 
pedagogů zařazujeme do vyučování vlastní  celoroční i krátkodobé projekty.  

Mezi dlouhodobé projekty patří: 
Projekt Město Šumperk a okolí – současnost a historie ( zakreslování do map, popis 

historických památek, tvorba publikace, fotodokumentace, návštěva zajímavých míst, 
exkurze, výlety). 

Projekt Bambiriáda – celoroční příprava k veřejnému vystoupení a prezentaci na celostátní 
akci, sloužící k podchycení zájmů a dovedností dětí v oblasti hudební,  výtvarné a dramatické. 

Projekt Prevence – soubor prožitkových lekcí vedoucích k vytváření pocitu zodpovědnosti 
v oblasti negativních jevů – toxikomanie, alkoholové závislosti, šikany, xenofobie, rasizmu, 
drog. Projekt je realizován ve spolupráci s P-CENTREM Olomouc a s Poradnou zdraví 
Šumperk. 

Projekt OČMU- celoroční vzdělávání v oblasti ochrany člověka za mimořádných událostí 
završené celodenní akcí na konci školního roku, kdy si žáci prověří teoretické znalosti v praxi 

Ekologický projekt - péče o životní prostředí v areálu zařízení a jeho okolí (výsadba a péče 
o flóru a faunu v průběhu celého roku, třídění odpadů, sběr léčivých bylin, tvorba herbářů a 
další ekologické a environmentální aktivity) 

Projekt Sbírka na děti ze zemí „Třetího světa“ 
Školní časopis – vydávaný žáky školy 
Kromě toho zařazujeme krátkodobější projekty: 
Slavíme advent 
Vánoční dílna 
Velikonoční dílna  

 
 

 
 
5.  Spolupráce s rodiči a jinými subjekty 
 

Vzhledem ke specifickým podmínkám naší školy (žáci jsou z různých koutů republiky) je 
kontakt s rodiči udržován převážně písemně nebo telefonicky. Osobní jednání je možné 
několikrát v roce, kdy si rodiče odvážejí děti na prázdniny. Rodiče rovněž mohou najít 
informace o naší škole na webových stránkách a kdykoli své děti navštívit. 

Funkci rodičů částečně nahrazují skupinoví vychovatelé, s nimiž jsme v úzkém kontaktu. 
Dále spolupracujeme s těmito subjekty:  
PPP v Šumperku 
SPC v Mohelnici 
P-Centrum Olomouc 
VILA  DORIS 
Psychologická poradna v Šumperku        
Psychiatrická poradna v Šumperku     
Poradna zdraví Šumperk 
 
Do školy přicházejí děti s agresivními a regresivními tendencemi v chování,které mají svůj 

původ v jejich dřívějších psychosociálních zkušenostech. Navenek se projevují pocity 
strachu,zlosti a nenávisti, závistí a žárlivostí, rezignací a depresí, závislostí a spojenectvím. 
Pedagog musí rozumět i těmto projevům sebe sama a s pedagogickým taktem na ně reagovat. 
Snaží se dát každému dítěti prostor pro jeho individualitu.V rámci pedagogických přístupů 
založených na taktu a důvěře lze odhalit skryté skutečnosti a napětí ve vztazích žáka 
k dospělým a k učebním předmětům.Kontrola výuky a hodnocení výkonu se podřizují 
potřebám podpory jednotlivců.Měření výkonu a jeho hodnocení se orientuje na záměry 
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perspektivního postupu vzdělávání. K interpretaci školních témat, učebních  okruhů a k plnění 
úkolů je tedy potřeba přistupovat s jistou mírou tolerance. 

Pro stabilizaci dětí má význam jistý rytmus v každodenním školním dění. Výchovně-
vzdělávací činnosti  musí být přehledně strukturované a mít srozumitelná pravidla. Díky 
možnosti přizpůsobovat obsah,metody a formy školní práce žákovi a souběžně působit na 
způsoby jeho učení a sociální cítění, má škola možnost podporovat jeho sebedůvěru, 
pohotovost k rozhodování a radost z něho, samostatnost  a sociální kompetence.  

 
6. Na co jsme pyšní. 
 
Zde bych se ráda věnovala několika aktivitám, které jsme zařadili do školního dění teprve 

nedávno, ale jsme z nich nadšení, protože se stmelil jak tým dospělých, tak tým dětí, ale i oba 
týmy dohromady. Děti spolupracují a přicházejí s nápady a novinkami. Jsou tvůrčí a když vidí 
výsledek jejich snažení, který se snažíme prezentovat v co nejširším okolí, jsou pyšné. 

 
Školní hodnocení. 
 
V letošním školním roce jsme přistoupili ke změně hodnocení chování dětí při vyučování a 

o přestávkách. Hodnocení provádí každý učitel po ukončení své vyučovací hodiny a žáky 
seznamuje se svým hodnocením jejich chování a případně diskutuje a odůvodňuje svoje 
rozhodnutí.  

Pochvalou a oceněním pro dítě je hvězdička. Tu získá, pokud je v hodině aktivní, nebo 
pokud samostatně a dobrovolně vypracuje nějakou práci navíc – bývají to většinou referáty 
nebo krásně vedený sešit. Pokud žák plní všechny zadané úkoly a neporušuje řád školy, je 
hodnocen za tuto hodinu známkou 1. Tato známka bývá u nás nejčastěji udělovaná a znamená 
to, že je vše v pořádku. Za drobné problémy – například vyrušování v hodině, první či druhé 
zapomenutí úkolu, atd.. dostane žák dvojku. Trojkou se hodnotí vážnější excesy – například 
opakované zapomínání pomůcek a úkolů, drzost, nespolupráce se skupinou. No a posledním 
stupněm je čtverka, která znamená, že dítě nepracovalo v hodině, napadalo verbálně či 
fyzicky jiné děti či dospělé, ničilo vybavení školy, nebo jiné vážné prohřešky. Každá tato 
známka je informací pro učitele, žáky , ale i skupinové vychovatele, kteří každý týden v pátek 
dostávají od třídních učitelů sumarizaci těchto výsledků a po poradě s třídním učitelem 
rozhodují o případných výchovných opatřeních pro žáka. Výchovná opatření jsou buď kladná 
– odměna finanční či materiální ( návštěva koncertu, nebo jiné populární a atraktivní akce ), 
nebo záporná – odejmutí nějaké výhody.  

Každý pátek probíhá v každé třídě s třídním učitelem týdenní hodnocení. Zde děti hodnotí 
samy sebe za uplynulý týden ve škole. Snažíme se o to, aby kritika za případné problémy 
vzešla od nich samých. Buďto mluví samy o sobě, nebo může jedna žákyně hodnotit ostatní a 
potom se pohledy dospělého a dětí porovnávají a kompletují. Zde je nutné, aby každé dítě 
vědělo, jaké hodinové hodnocení od učitelů dostalo, protože pokud některý učitel udělí 
sníženou známku bez toho, aby o ní informoval hned po hodině žáka a tato známka se na 
týdenním hodnocení projeví jako „ překvapení“, nepřináší toto hodnocení očekávaný 
výsledek, spíše se mění v afektivní jednání žáků a jejich pocit křivdy. 

Ty žákyně, které za uplynulý měsíc získaly nejvíce tzv. hvězdiček ve škole, jsou na 
nejbližší komunitě školy, o které budu psát v mém textu dále, vyhodnoceny a odměněny. 

Chtěla bych říct, že bez spolupráce s vychovateli a ostatními pracovníky našeho domova, 
by hodnocení postrádalo jakýkoli smysl, protože škola jako taková nemá téměř žádnou 
možnost, jak žáka „trestat“ a v podstatě ani odměňovat. Výuka je pevně stanovená, osnovy 
také, a proto i kdyby chtěl učitel odměnit žáka nějakou výhodou, v podstatě nemá jak a kdy. 
Co se ale osvědčilo, je pouto a určitý vztah žáka k učiteli a naopak. Potom je možné apelovat 
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na  touhu žáka „zavděčit“  se učiteli a tím pádem nezlobit a pracovat. Může se to zdát jako 
účelové, ale u dětí, které mají takový vztah ke škole, jaký jsem popsala v předešlém textu a 
k povinnostem vůbec, je prvním krokem k vybudování volních vlastností a jejich zobecnění a 
přijetí za své právě tato projekce přes druhou, momentálně obdivovanou a uznávanou osobu. 

 
7.  Komunita školy. 
Do letošního školního roku probíhalo na naší škole každý měsíc hodnocení chování žákyň, 

kdy  se sešel s žákyněmi celý učitelský tým, ředitel dětského domova, etoped a sociální 
pracovnice a v podstatě se jen sumarizovaly výsledky jejich měsíčních úspěchů a neúspěchů. 
Často to končilo hysterickými výlevy dětí, protože na tomto hodnocení před mnoha lidmi 
slyšely, v čem selhaly a neuspěly. V jejich zaběhnutém chování a způsobu přijímání kritiky si 
zákonitě připadaly, jako na pranýři a jejich projevy se daly porovnat s reakcemi zvířátek , 
která jsou zahnána do rohu. Proto jsme od letošního školního roku přistoupili k pořádání 
Školních komunit, kde se nám zatím daří neřešit prohřešky a nepříjemnosti za uplynulý měsíc, 
spíše ji vedeme v optimistickém duchu. Žáci celý měsíc spolupracují s učitelem, který 
komunitu vede – tedy se mnou. Sami přicházejí s návrhy, jak setkání obohatit a zpestřit.Na 
každé komunitě se probírají a hodnotí události, které jsme minulý měsíc prožili a zkoušíme se 
na ně dívat  s odstupem. Nikdo na nikoho neútočí, každý se může na cokoli zeptat – slušnou 
formou. Klademe důraz, pokud to je jen trochu možné, na pozitivní přístup, oceňování 
úspěchů a dobrých výsledků jednotlivých dívek a „ taktně“ přecházíme jejich ojedinělá 
selhání . Tato selhání a případný neúspěch s děvčaty řeší každý pátek na třídním hodnocení 
každý třídní učitel. 
Vyhodnocením dotazníku, který vyplňovali všichni žáci a byl zaměřen na šikanu v naší škole a v podstatě v celém 
zařízení, jsme zjistili, že šikana u nás probíhá v největší míře formou urážek, ponižování a pomlouvání žáků, kteří 
k nám nastoupí jako nováčci. Napadlo nás, že tomuto by se částečně dalo předcházet tím, že každého nového žáka 
dostane na starost starší žák a stane tzv. jeho „patronem“. To znamená, že mu bude pomáhat se začleněním do 
kolektivu dětí, s orientací ve školním řádu a s  řešením problémů, které onen „nováček“ musí překonávat. Na 
komunitě potom při vítání „nováčka“ promluví nejen tento nový žák, ale i jeho patron a pokusí se ostatním 
„nováčka“ představit tak, jak se mu do této chvíle jeví. Za měsíc na další komunitě může „patron“ revidovat  svůj 
původní názor na „nováčka“ a hodnotí, jak se novému žáku povedlo včlenění do běhu školy a skupiny ostatních 
dětí. 
Mimo vítání a představování nových žáků na komunitě vyhodnocujeme a oceňujeme žáky, kteří za uplynulý 
měsíc získali nejlepší výsledky v hodnocení chování. Tento akt je očekáván vždy s velkým napětím a děti, které 
jsou vyhodnoceny jsou náležitě pyšné. Někdy se stane, že žák, který nevynikal svým chováním, ba právě naopak, 
byl jedním z nejhorších se během posledního měsíce zlepší tak, že je nutné si toho všimnout a ocenit – dostává 
cenu „Skokan měsíce“ a uznání všech účastníků komunity. 
Dalším bodem, který je také očekáván a sami žáci se nabízejí k jeho vyplnění, je prezentace jakékoli práce, která 
se jim v uplynulém měsíci povedla. Například – máme dívky, které píší povídky a básně. Posílají je do časopisu 
„Zámeček“ a často se stává, že je jim nějaká práce otištěna. Právě na komunitě dáváme prostor, kdy se žák 
pochlubí a čte své práce. Může jít také ale o výtvarnou práci, či jiný výsledek snažení. 
Gratulujeme také oslavencům, kteří oslavili v minulém měsíci narozeniny, či jmeniny. 
Pokud od nás odchází žák domů, nebo do jiného zařízení, předáme mu na komunitě „Vzpomínkový list“, který 
specielně pro každého vytvoří žáci v informatice nebo výtvarné výchově. Bude tam fotka naší školy a žáků spolu 
s pedagogickým sborem a nějaké osobní přání do života. 
Podle situace jsou též zařazovány hry či techniky zaměřené např. na zmírnění tenze ve školní skupině. 
Může proběhnout nácvik rolí v  různých životních problémových situacích. Toto vše bude společným 
programem a výsledkem práce dospělých i dětí. Na poslední komunitu si například jedna dívka připravila 
prezentaci všech žáků a učitelů, i ředitele, etopeda, sociální pracovnice jako zvířátka. Částečně jsme 
otiskli v časopise školy, protože její fantazie a pocity byly často velmi trefné. 
Uprostřed kruhu na každé komunitě stojí nafukovací „obluda“ Punťa, na kterém jsou podpisy všech 
účastníků komunit – kdo je nový, přidá svůj podpis. 
Závěr komunity vždy musí vyzním pozitivně a optimisticky a to se nám zatím daří. 
 
8.  Školní časopis. 
Tento počin se mi jeví jako vůbec nejlepší, i když skromně musím poznamenat, že není „mým dítětem“. 
S nápadem přišla jedna paní učitelka. Před tím se akce školy i s fotografiemi zaznamenávaly do Kroniky. 
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Občas tam zapisovaly děti, občas dospělí a nebylo to špatné. Ale v souvislosti s rozvojem informačních 
technologií a počítačovou gramotností dětí a učitelů jsme začali veškeré akce školy, významné události, 
školní perličky, práce dětí, postřehy, atd.., vydávat formou školního časopisu. Děvčata vymyslela název – 
„Pokoutníček“, shromažďují materiál, který si zaslouží být publikován, upravují a vybírají fotografie, 
uskutečňují rozhovory se zaměstnanci DDŠ. Otázky si připravují samy a musím uznat, že mají hlavu a 
patu. Celé to koordinuje a konečné úpravy provádí ona paní učitelka, která s nápadem přišla. Loni jsme 
vydali 2 čísla, letos plánujeme 3, ale to vše podle situace. 
 
9.  Ukázky z časopisů : 
SLOHOVKY – TY  MY  RÁDY 
JÍZDA NA KOLE 

Denisa Sosvorová 
Ani nevím, čím mám začít, ale asi tím, že se 
jmenuji Denisa a jízda na kole mi opravdu nejde. 
Proč zrovna píšu o jízdě na kole když mi nejde? 
Protože vám chci povyprávět o mém zážitku.Byl 
krásný podzimní den a protože bylo fakt hezky, 
rozhodli jsme se, že si vyjedeme na kole. Jelikož 
jsem na kole nikdy nejela, přemýšlela jsem, jestli to 
zvládnu. No jasně, že to zvládnu. Přeci na kole 
jezdí malé děti, tak proč bych  nemohla já.? Na 
cestu jsme si daly vydatnou svačinku a mohly jsme 
vyjet .Sedla jsem na kolo a jela z menšího kopečka 
dolů. Jo, frajeřit se nemá a kór, když nevíte, kde 
jsou brzdy.Čím mám proboha brzdit? 
POMOC!!!!!!!!!Nakonec jsem pomačkala všechny 
knoflíčky a cuplíky, co se mi dostaly pod ruce.      
A konečně, brzda! Uf! Tak brzdění mám za sebou. 
A co mě čeká dál? Potom už to nebylo tak hrozný 
jako začátek. Dojela jsem v pořádku, ale úplně 
zničená. Jednu výhodu to, ale mělo. Spala jsem 
jako miminko………. 

 
 
 
Ovečka…..!! 
Andrea Szmeková 
Mno, tak začnu úplně od začátku…..jak to všechno 
bylo….. 
Když mi bylo asi 5 let, začínala jsem se učit jezdit na 
kole.Tedy…moc mi to nešlo, ale měla jsem po ruce sestru, 
která mi pomáhala. 
Sedla jsem na kolo a už jsem pomalu jela po polní cestičce 
domů. 
Ujela jsem jen malý kousek a projížděla jsem kolem staré, 
chátrající chaloupky. A co jsem uviděla ! Vedle chaloupky 
byl velký  pes a  držel v tlamě malou ovečku. 
Strašně moc křičela a tak jsem sedla na kolo a jela jsem 
domů. Všechno to řekla strejdovi: „Strejdo, pes zabíjí 
ovečku, rychle, pojď s tím něco udělat!!!“ a strejda tam se 
mnou jel…….Ale jakmile jsme se podívali na ovečku, bylo 
už pozdě!!!Začala jsem plakat……. 
Velký pes ovečku zabil…….Byla celá od krve a tak jsme ji 
pohřbili….Bylo mi ji strašně líto, ale už to zpět nevrátím. 
Ještě v ten den jsem měla noční můru, ale dalo se to 
zvládnout… 

Vždy, když si na to vzpomenu, objeví se mi to před očima 
a je mi líto, že jsem ji nedokázala nezachránit!!!! 
 
 
 
 
 
Zážitky z prázdnin 

Karin  Berkiová 
27.7.2007 

     Abych pravdu řekla , tak nevím jak bych 
začala !!! Prázdniny jsou skoro za námi,  ať 
chceme nebo ne !!! Já jsem vždycky z každého 
ústavu na prázdniny utíkala , ale můžu říct , že 
letošní prázdniny jsem nevzala roha. A  byly ze 
všech nejlepší !!! V  DDŠ Kouty nad Desnou 
jsme si to dost užily. Cchodily jsme se koupat, 
opalovat se, ale i na dlouhé vycházky. 
 Dne 22.7.2007 jsme jely do VÚ Moravský 
Krumlov, kde jsme si to taktéž užily. Byl tam 
s námi náš pan ředitel Klaška a pan vedoucí 
Vavrys , potom dojel ještě pan Fričar !!! S nimi 
jsme jezdili každý den do měst a na koupaliště. 
Tyto dny s nimi byly hodně naplněny. Poznali 
jsme i krásné město Telč. Jsem moc ráda, že 
tyto jsem neutíkala a byla tady a užila jsem si 
to z holkami a  s vychovateli 
 a vychovatelkama 
        KOUTY JSOU PROSTĚ NEJLEPŠÍ !!! 
Tak mějte se tam v Koutech hrozně fajn, nikdy 
nezapomenu. 
 
NA RYBÁCH    Denisa Sosvorová 
V pátek 21.září jsme si s panem Fričarem 
naplánovali menší výlet na kolech do Velkých 
Losin. Připojil se k nám pan Pudil s Andreou a 
Markétou Vozákovou. Když jsme se konečně 
dostali do Velkých Losin, jeli jsme do lázeňského 
parku na chvíli si odpočinout. Pan vychovatel nám 
koupil pití a oplatek. No a protože tam byl menší 
rybník, ve kterém „prý“ byly ryby, rozhodli jsme 
se, že si trošku zarybaříme. No,  teda, jestli se tomu 
tak dá říct. Já jsem si tak maximálně ulovila rukáv 
své mikiny. No a holkám taky nic nebralo. Ze 
začátku jsme počítali s tím, že si uděláme rybu 
k večeři, ale nakonec jsme to vzdali. Ale aspoň 
jsme zkusili něco nového. Bylo to vážně super. Až 
na tu cestu zpátky. Holky jeli docela dobře, ale já 
jsem to moc nedávala. Když jsme přijeli na barák, 
byla jsem ráda, že si můžu lehnou do postele. No a 
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ani se mi nezdálo o mučení na kolech. Jinak to bylo vážně super…… 
.                                                                                         
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Strategie zvládání krize 
David Tichý 

1. Úvod 
 
Po celou dobu sebezkušenostního výcviku ve speciálních výchovných technikách, pracuji na 
jednom pracovišti. A to v Krizovém centru Ostrava, na pozici krizový pracovník. A asi je 
celkem logické, že práce se bude týkat krizové práce. 

2. Krize 
 
Pojem krize se ve světové psychiatrii zabydluje v šedesátých letech 20. století, kdy začínají 
být zakládány linky důvěry a sanatoria duševního zdraví, v nichž měla být lidem dostupná 
rychlá a kvalifikovaná pomoc. Výzkumy prováděné v USA a v západní Evropě ukazovaly, že 
lidé v krizi se na odborníky obracejí jen v menšině případů, většina jich hledala pomoc  
u praktických lékařů a u duchovních, kteří neměli speciální trénink na zvládání náhle 
vzniklých krizí. Jiné výzkumy naznačovaly, že včasná a efektivní pomoc může předejít 
dlouhodobým psychickým obtížím.  
Krize je stav vyvolaný náhlou, vysoce stresující situací, s níž se postižený nedokáže vyrovnat. 
Krizi vyvolává nejčastěji ztráta blízké osoby, ztráta zaměstnání nebo zhoršení společenského 
postavení, ohrožení zdraví, apod. S menší pravděpodobností může být krize vyvolána i 
událostmi, které si člověk přál (sňatek, povýšení v práci, narození chtěného a zdravého dítěte, 
přestěhování do ciziny). Každý člověk je jinak citlivý, někteří zvládnou zátěžové situace sami, 
bez pomoci, jiní se hroutí ze situace, která je na první pohled banální.  
Krize lze chápat jako subjektivně ohrožující situace s velkým dynamickým nábojem, 
potenciálem změny. Bez ní by nebylo možné dosáhnout životního posunu, zrání. 
Stav člověka prožívajícího krizi se nejčastěji vyznačuje vysokou úzkostí, nebo depresí nebo 
směsí obojího. Člověk v krizi může být i agresivní.  
Na krizi je možné nahlížet i jako na příležitost k osobnímu růstu. Během krize je člověk 
zvýšeně vnímavý, krize ho připravuje na zásadní změnu. Otevírá mu cestu k nové úrovni 
vnitřní rovnováhy i k založení nového vztahu k lidem. Toto hledisko je blízké profesionálům, 
kteří lidem pomáhají projít krizemi. Člověk bezprostředně postižený krizí mívá naopak pole 
vnímání zúžené a omezený je i jeho repertoár adaptačních technik. 

3. Faktory vyvolávající krizi 
 

 životní změny: odchod z rodiny (opuštění rodinného hnízda), sňatek, narození dětí, 
stěhování, nezaměstnanost, klimakterium, odchod dětí z domu, odchod do důchodu, 
terminální stádium nemoci atd. 
 

 životní události: smrt blízké osoby, onemocnění, narození dítěte s defektem, trvalá 
invalidita, výpověď ze zaměstnání, nevěra-rozluka-rozvod, ztráta autonomie, sociální 
úpadek, náhlá výhra v loterii, katastrofa, teror, kriminalita atd. 
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 krize pramenící z duševních dispozic: dekompenzace psychiatrického onemocnění, 

nepříznivé změny osobnosti atd.  

4. Příznaky krize 
 
Příznakem krize může být bušení srdce, bolesti hlavy, teploty, pocení, dušnost, poruchy 
spánku a sexuálních funkcí, změny menstruačního cyklu, náladovost, podrážděnost, pocity 
viny, úzkostnost, nerozhodnost, zhoršená kvalita práce, změny chování, změny v příjmu 
potravy, útěky do nemoci nebo do samoty, pocity ohrožení, pocity vlastní neschopnosti, ztráta 
psychické rovnováhy aj. 

5. Typologie krizí 
 

 Situační krize 

 Tranzitorní krize 

 Traumatizující stresor 

 Vývojová krize 

 Krize v kontextu psychopatologie 

 Neodkladné krizové stavy 

6. Terapeutické strategie zvládání krize 

 Přirozené vyrovnávací strategie, svépomoc 
 
Vrozené vyrovnávací strategie - coping strategie: 
Strategie, které pomáhají vyrovnat křivku života do normálu – panák alkoholu, telefonát 
s přítelem, zůstat o samotě… atd.  
 
- adaptivní a vědomé strategie (klient o nich ví a při stresových si jimi pomáhá) 

 Kontakt s pocity, schopnost ulevit si pláčem, hněvem, zorientovat se v ambivalentních 
pocitech, respektovat emoce druhých lidí 

 Schopnost sdílet a sdělovat 
 Dobrý kontakt s tělem 
 Kontakt s vlastními potřebami 
 Vědomí vlastních hranic 
 Orientace v situaci s využitím dostupných prostředků s využitím vlastních dostupných 

prostředků a informací 
 Schopnost využít vlastní starší zkušenosti 
 Schopnost využít existence a zkušenosti blízkých lidí 
 Schopnost využít potenciálu přirozené komunity 
 Schopnost využití vzorců kolektivního chování 
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 Odborné strategie zvládání krize 
 
Odborník, který klientovi pomáhá vyrovnat se s krizí, by měl zhodnotit následující aspekty 
krize: 

 Co a kdy krizi vyvolalo  
 Klientovi současné vztahy k lidem  
 Klientův současný psychický stav  
 Klientovu ochotu k přijetí pomoci  
 Podobnost současné krize s minulými zážitky  
 Způsob klientovy současné adaptace na krizi (včetně zisků, které mohou být 

neuvědomělé)  
 Úroveň klientovy adaptace před vznikem krize  

 
Shromáždění těchto údajů je možné během jednoho nebo několika terapeutických sezení. 
Vodáčková uvádí, že krizová intervence by měla trvat po dobu klientova krizového stavu, 
v případě ambulantního kontaktu jde zhruba o jedno až tři setkání. V případě přijetí na 
krizové lůžko se osvědčuje trvání pěti po sobě jdoucích dnů.  
Cílem intervence není poradit klientovi postup, který (byť sebelépe vymyšlený) by nebyl jeho 
postupem. Cílem není ani zásadní změna klientovy osobnosti. Krizová intervence si klade za 
cíl posílit klientovy vlastní adaptační schopnosti a dosáhnout buď stavu, v jakém byl před 
vznikem krize, nebo stavu lepšího.  
Terapeut by měl podpořit klientovo Já, tedy vědomou, racionální složku osobnosti. Klient by 
měl pod jeho vedením pochopit, proč se do krize dostal. Současně s tím by však měl terapeut 
nechat klienta ventilovat jeho emoce a uznat je jako logický důsledek situace. Terapeut by 
měl předvídat další vývoj klientova stavu podle případů, s nimiž dříve pracoval, sdělovat své 
zkušenosti klientovi, a tak posilovat jeho naději na úspěšné řešení krize. Měl by klienta 
povzbuzovat při jakémkoli náznaku perspektivního postoje ke krizi. Měl by klienta směřovat 
k využití všech dostupných vnějších i vnitřních zdrojů podpory (zejména příbuzných a jiných 
blízkých lidí).  
Terapeut by měl na začátku intervence vytvořit ovzduší s dostatkem pochopení a podpory.  
V dalších sezeních může s klientem formulovat konkrétnější úkoly a může vyvíjet mírný tlak 
na jejich realizaci. 
Krizová intervence je postup vhodný u lidí, kteří se poprvé potýkají s velmi náročnou situací. 
Podíl náročnosti situace na vzniku krize by měl být větší než podíl klientovy osobnosti. 
Žádoucím výsledkem krizové intervence je posílení klientovy schopnosti řešit náročnou 
situaci, a to buď na základě strategií dříve vyzkoušených, nebo na základě postupů nově 
vytvořených. Spolu s tím by se měla zlepšit i klientova sebeúcta, mělo by dojít i ke zmírnění 
nepříjemného emočního doprovodu krize. 

 Možnosti terapeutických strategií 
 
Krizová intervence je krátkodobá odborná metoda práce s klientem v situaci, kterou osobně 
prožívá jako zátěžovou, nepříznivou, ohrožující. Krizová intervence pomáhá zpřehlednit  
a strukturovat klientovo prožívání a zastavit ohrožující či jiné kontraproduktivní tendence 
v jeho chování. Krizová intervence se zaměřuje je na prvky klientovy minulosti,  
či budoucnosti, které bezprostředně souvisí s jeho krizovou situací. Krizový pracovník klienta 
podporuje v jeho kompetenci řešit problém tak, aby dokázal aktivně a konstruktivně zapojit 
své vlastní síly a schopnosti a využít potenciálu přirozených vztahů. Krizová intervence se 
odehrává v rovině řešení klientova problému a překonávání konkrétních překážek. 
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Krizová intervence může probíhat po telefonu nebo v přímém kontaktu odborníka a klienta. 
Krizové intervence je spojována s jakýmkoli typem krizí, není tedy limitována pouze 
na vnější katastrofy a traumatizující incidenty, do kterých vstupuje pracovník při výkonu své 
profese.  
 
- technika defusing je chápán jako spontánní, volné "popovídání si" o krizi, s přáteli či 
eventuálně rodinnými příslušníky. Jde tedy o soukromý, neformální a ničím nesvázaný 
rozhovor o tom, co se stalo.  Defusing (v českém překladu bychom nejspíše mohli hovořit 
o uvolňovacím rozhovoru) směřuje k odstranění "explozivních" emocí, které doprovází určitý 
zážitek. Anglický výraz defuse je v synonymickém slovníku opisován jako učinit něco méně 
nebezpečným, méně stresujícím a méně nepřátelským. Defusing je považován za běžný, 
probíhá ovšem mimo oficiální pozornost pracovní organizace, není institucionálně regulován. 
Defusing může probíhat i mimo odbornou péči. 
 
- technika debriefing představuje již institucionální a kvalifikované (tj. odborné) opatření. 
Dnes je debriefing mezinárodně platným termínem používaným v tzv. psychologii 
neodkladné péče. Označuje specifický postup vedení rozhovoru s jednotlivcem či 
se skupinou, který je rozfázován do kroků na sebe navazujících. Jeho hlavním smyslem je 
pomoc klientům v krizové situaci, zpracovat vzpomínky a emoce z místa drastické události 
tak, aby se předešlo vzniku potíží v podobě posttraumatické stresové poruchy.  
 
- technika provázení  - zpětnovazebné následování klientova zjevného chování na úrovni 
verbální i neverbální, popřípadě paraverbální. Jde o držení kroku s klientem – tempa, rytmu… 
za používání i jazyka klienta. Tato technika vyžaduje dovednost empatie. 
 

7. Časový průběh události a vyrovnání se s ní 
 
V těžké traumatizující události má své zákonitosti časový průběh. Lidé, kteří chtějí pomáhat 
druhým lidem, by měli mít citlivost na vývoj dopadů událostí a reakcí na ně v čase.  
Přesun událostí do oblasti nezraňujících vzpomínek, obnova životu prospěšných iluzí a 
zvládnutí zármutku trvá lidem mnohem delší dobu, než se většina doktorů nebo příbuzných 
myslí. Tomuto se má přizpůsobovat i pomoc. Jinak bude pomoc bude pomoc vypadat v době 
akutní (do tří dnů po události), jinak v čase střednědobých důsledků (dp měsíce až šesti 
týdnů po události) a ještě jinak v období dlouhodobého vyrovnávání, které má vždy 
přesáhnout první výročí od události. 
Plynoucí čas a jeho význam je vázán na obec, společenství a společnost. Po přírodní 
katastrofě mohou lidé v prvním období zažívat tzv. líbánky, radostné opojení ze solidarity, 
záchrany a pomáhání. Jinak prožívají tento čas lidé evakuovaní nebo lidé, kteří se zotavují 
z úrazu, jinak lidé, kterým zahynul někdo blízký. 
Jedinec reaguje na událost v čase, který je na jedné straně určen k biologickému vyrovnání se 
zraněním, bolestí a ztrátou, a na straně druhé k znovuzačlenění do společenství blízkých. Oba 
časy – biologický a společenský – se mohou rozejít, společnost se může jedinci vzdálit. 
Čas obnovy organismu anebo společenství po nepříznivé události je zároveň časem příprav na 
příští podobnou událost. 
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8. Krizové centrum Ostrava 
 
Krizové centrum Ostrava je jeden z projektů Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví 
Moravskoslezského kraje. 
 
Krizové centrum Ostrava je zařízení poskytující neodkladnou pomoc lidem v krizi. 

Krize je situace, kterou sami vnímají jako ohrožující a nejsou schopni ji zvládnout vlastními 
silami v přijatelném čase a navyklým způsobem. Pomoc je krátkodobá, je poskytována 
nepřetržitě, ambulantně nebo s využitím krizových lůžek. 

 
Krizové centrum poskytuje služby osobám v rámci celé České republiky, místem poskytování 
služeb je Nádražní ulice 196, v Ostravě Přívozu.  

Služba není určena mladistvým a osobám pod vlivem drog či alkoholu. 

Podmínky pro poskytnutí služby 
1) podmínky poskytování služeb v rámci ambulantní péče služba je poskytována klientům, 
kteří mohou dále setrvávat bez ohrožení ve svém přirozeném prostředí a služby v této formě 
posilují kompetence klienta v řešení aktuální situace. 
 
2) podmínky poskytování služeb v rámci lůžkového programu tato služba je nabízena 
klientům, jejichž stav vyžaduje bezpečné prostředí pro stabilizaci jejich psychického stavu. 
Také v případech, kdy je nutný nepřetržitý terapeutický dohled. 
Lůžková forma péče neslouží k zajištění azylového pobytu. 
 
Při přijetí klienta postupujeme dle metodiky jednání se zájemcem o službu. 
 
Kapacita zařízení 
Krizové centrum Ostrava poskytuje v lůžkové péči 5 pohotovostních lůžek. Maximální doba 
pobytu je 7 nocí. 
Cena služby pro uživatele 

Služba je klientům poskytována zdarma, v případě pobytového programu se účastní na 
hrazení potravin. V některých případech je však i tato služba poskytnuta zdarma. 

Cílová skupina uživatelů 

Klientelu Krizového centra Ostrava tvoří lidé s naléhavou krizí  v osobním životě – zejména 
akutní snížení schopnosti vlastními silami nebo z vlastních zdrojů zvládnout v potřebném čase 
životní prožitek nebo životní situaci. 

 
Charakteristika klientely: 

1. osoby ze „zdravé“ populace  
2. osoby ohrožené dekompenzací duševního onemocnění  
3. osoby v hromadném neštěstí  

Typy nepříznivých situací:  

 

a)      tranzitorní a vývojová krize 

b)      sociální krize (akutní snížení životního standardu klienta 
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c)      krize související se zdravotním stavem (postižení, chronické onemocnění…) 

d)     krize v období dekompenzace stavu v kontextu duševního onemocnění či 
psychopatologie 

e)      situační krize (ztráty, úmrtí, traumata, existenční vč. finanční a bytové krize, pracovní) 

f)       vztahové, partnerské a rodinné krize  

 

Program klientů 

1. krizová intervence – je metoda práce s klientem v situaci, kterou osobně prožívá jako 
zátěžovou, nepříznivou, ohrožující. Krizová intervence pomáhá zpřehlednit a 
strukturovat klientovo prožívání a zastavit ohrožující či jiné kontraproduktivní 
tendence v jeho chování. Krizová intervence se odehrává v rovině řešení klientova 
problému a překonávání konkrétních překážek.  

2. sociální práce, psychosociální pomoc, poradenství  

3. stravování, ubytování  

 
Typy programů krizového centra 

A. ambulantní program - představuje jednorázové, či opakované krizové intervence 
sloužící ke stabilizaci stavu klienta, snížení nebezpečí, že se bude krizový stav dále 
prohlubovat. Dalším cílem je pracovat s klientem na jeho zaměření se na blízkou 
budoucnost. Důležitým prvkem v těchto případech je podpora kompetence a 
samostatnosti klienta. Sezení probíhají podle potřeby klienta a jeho stavu jednou či 
opakovaně.  

B. pobytový program - klient je umístěn na krizovém lůžku, nejvíce 7 nocí. Je mu 
poskytována každodenní psychoterapeutická péče za účelem zvládnutí nejakutnějších 
symptomů krize. Po ukončení pobytu, kdy dochází ke zklidnění a náhledu na situaci, 
následuje ambulantní nebo stacionární program. Do pobytového programu budou 
zahrnuti klienti, jejichž psychický stav a krizová situace dosáhla takové intenzity, že 
pobyt v domácím či přirozeném prostředí pro ně může být ohrožující nebo 
kontraproduktivní a u kterých je předpoklad, že dojde ke zhoršení a prohloubení jejich 
potíží 
S klientem bude sepsána smlouva.  

C. stacionární program - probíhá v době od 8hod do 15 hod, součástí jsou: individuální 
sezení, tématické skupiny, sociální práce, práce s rodinou či vztahovou sítí klienta  
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Cíle služby 

 Pomoc klientům překonat krizový stav způsobem, který zabrání jeho nepříznivému 
vyústění.  

 Stabilizace duševního stavu či zdraví klienta  
 Prevence relapsů a hospitalizací u pacientů s chronickým onemocněním neurčí-li 

psychiatr hospitalizaci jako nezbytnou  
 Poskytnutí okamžité péče v nepřetržitém provozu Krizového centra  
 Zajištění či zprostředkování psychologické, terapeutické, sociální či psychiatrické 

pomoci  
 Orientace v sociální síti, nasměrování klienta do následné péče dle jeho aktuálních 

potřeb  
 Nabídka podpory a péče rodinným příslušníkům klienta  
 Podpora klienta při zvládání krize v přirozeném prostředí, případně usnadnění návratu 

do přirozeného prostředí  
 Bezpečné prostředí 
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I. ÚVOD 
 
 
         Ke své závěrečné práci jsem si vybrala téma v dnešní době velmi aktuální, a to 
„Agresivní jednání  a jeho projevy ve velkém kolektivu“. Toto téma je mi velmi blízké 
dnes a denně se setkávám s projevem agrese u dětí v mém zaměstnání, ale bohužel i 
mimo něj. 
         Co je agrese? Agrese v politice znamená napadení, například válečné napadení 
jednoho státu druhým. Podobně může přepadnout člověk člověka nebo lev gazelu, 
kterou loví, ale vlastně i bacil může napadnout naše tělo – a to pěkně agresivně ! 
         Je agrese vždycky něco špatného? 
Do této otázky musíme zahrnout i morální hledisko. Slavný biolog Konrád Lorenz 
nazval svou knihu o agresi v přírodě s ironickým nadhledem „Tak zvané zlo“, čímž 
říká, že pro biologa otázka dobra a zla neexistuje. My lidé vnímáme agresi především 
jako něco zlého a těžko chápeme, jak mohou biologové a sociologové mravní hledisko 
odsunout stranou a studovat agresi takzvaně objektivně. Otázka dobra a zla je tak 
základní a tak naléhavá , že jí neunikneme. Proto je naše uvažování o agresi nutné 
trochu rozporné. 
         Kde se v lidech agrese bere ? 
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Je to něco vrozeného, člověku vlastního, snad nějaký pud, který se musí vybít – anebo 
se člověk stává agresivním v průběhu života, třeba v důsledku předcházející výchovy, 
takže se tomu dá zabránit? Musejí být války? Je válka nevyhnutelný osud lidstva ? 
         V přírodě se živočichové chovají podle vrozených instinktů.Člověk je složitější 
než živočich, ale chová se také agresivně na základě vrozených instinktů. 
Příklad : Když se ženeme za něčím, na čem nám hodně záleží, už ... už to máme, a 
náhle se nám někdo postaví do cesty, tak to obvykle schytá. Ale pozor: Zvířecí ani 
lidská agresivita není nějaká nezničitelná energie, která by se mohla nutně 
vybít.Usměrnění instinktů a utlumení agresivita je u člověka zvlášť důležité proto, že 
technika umožnila naši schopnost zabíjet. 
         Agresivní sklony se u člověka utvářejí – na základě instinktivní výbavy – v 
prvních letech života. Když je člověk doopravdy zlý, tak vlastně znovu prožívá, aniž o 
tom ví, svůj porod a chová se , jako by mu šlo o život. Podle Elliottové 
         Dalším názorem na téma agrese může být: stejně jako většina ostatního lidského 
chování , tedy třeba jako tanec, vaření nebo hra na základě zkušeností. Můžeme si 
myslet, že se člověk naučil být agresivní, protože se mu to vyplácí, zejména, že je 
možno zmocnit se agresí žádoucího předmětu nebo si vynutit.od druhých služby, na 
nichž nám záleží. Agresivního jednání se podle všeho učíme na základě vlastní 
zkušenosti nebo zprostředkovaně, na základě toho,co vidíme kolem sebe, např. na 
obrazovce kde agrese bývá odměňována a oslavována. Zvlášť dobrou „školou“ agrese 
bývá, když je doma dítě krutě trestáno nebo i bezdůvodně týráno a vidí, s jakým 
uspokojením tak rodiče prosazují svou moc. 
         Jak ale předcházet agresivitě a s ní spojenými problémy jako je šikana a jiné 
poruchy chování ? 
 
 
 
 

II.TEORETICKÁ ČÁST 
 

2. CO JE VLASTNĚ ŠIKANA? 
 
 
         Z francouzského slova „chigane“ což znamená zlomyslné obtěžování, týrání, 
sužování, pronásledování, byrokratické lpění na liteře předpisů, například vůči 
podřízeným nebo vůči občanům. 
         U nás v posledních letech běžně užívá slovo šikana v trochu jiném smyslu, a to 
k označení nešvaru, který se povážlivě rozmohl v armádě. Prakticky známé z armády 
napodobují už mnoho let učňové, zejména v internátech, včetně krvavých výstřelků. 
Něco podobného se odehrává i ve věznicích. I v těchto případech se běžně hovoří o 
šikaně. 
         Jednou z mnoha definic šikany může být i definice britských vědců: Šikanování 
říkáme tomu, když jedno dítě nebo skupina dětí říká jinému dítěti ošklivé a nepříjemné 
věci, bije je, kope, vyhrožuje mu, zamyká je v místnosti a podobně. Tyto incidenty se 
mohou často opakovat a pro šikanované dítě je obtížné, aby se samo bránilo. Jako 
šikanování mohou být označeny také opakovaném posměšky nebo ošklivé poznámky 
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o rodině. Jako šikanování však obvykle označujeme občasnou rvačku nebo hádku 
přibližně stejně vybavených fyzicky soupeřů. 
         Podívejme se poněkud hlouběji čemu se děti „naučí“, akceptujeme-li šikanování 
jako něco, co je zde „ pro jejich dobro“. 
         Oběti poznají, že : 
- samy nemají žádnou hodnotu; 
- se jemnost a laskavost nevyplácí ; 
- je přístupné vyřazovat z kolektivu osoby odlišného chování ; 
- si můžete vylepšit vlastní život na úkor někoho jiného,slabšího než vy ; 
- je vaší chybou , nedovedete-li si poradit s lidmi ,kteří vám znepříjemňují život ; 
- musíte zapadnout do kolektivu i kdyby byl jakýkoliv ; 
- je nutné sebezapření ; 
- nemají naději zvítězit ; 
- se nevyplácí tyto problémy někomu oznámit ; 
- jsou na světě jakoby omylem ; 
- je lépe lidem nevěřit ; 
- je třeba tento negativní jev zakrývat lhaním ; 
- je lépe být submisivním ; 
 
         nezbývá,než žít stále ve strachu 
 
         Pachatelé se podle (Říčana  1994)  naučí  od koho podle koho: 
- jednat s lidmi z pozice síly ; 
- že hrubá síla je lepší než inteligence ; 
- že vás nikdo nezastaví,budete-li dost agresivní slovně nebo fyzicky ; 
- že určité situace je lepší zlobou a naháněním strachu ; 
- že podněcováním jiných ke stejnému zlu si vybudujete základ autority ; 
- netrpělivému a netolerantnímu jednání ; 
- že je přípustné lidi odlišného chování prostě likvidovat ; 
- že mohou jiné lidi ovládat zastrašováním ; 
- že mohou vnucovat svou vůli jiným lidem ; 
- pohrdat slabostmi jakéhokoli druhu ; 
- že mají právo napadat kohokoli, kdo je slabší než oni sami ; 
 
         Šikanování je vlastně zneužívání  síly nebo pravomoci, se kterým se stále znovu 
a znovu setkáváme i v podnikatelské vrstvě, ve vládách, nejrůznějších institucích  a 
konec konců i ve válkách. Z malých rošťáků se pak stávají velcí tyrani a působí pak 
nevyslovitelné strádání ostatním. 
 
2.1. ŠIKANOVÁNÍ 
 
         Šikanování mezi dětmi (podle Elliottové) nabývá mnoho forem. Nejenže může 
být fyzické šikanování. Mnohdy bývají terčem jejich zlomyslných kousků předměty ve 
vlastnictví vyhlédnuté oběti: tak třeba se rozhodnou někomu zničit jeho výsledek práce 
ve škole, pomalovat mu brýle nesmyvatelnými barvami, roztrhat ošacení, poškodit 
kolo, nebo propíchnout pláště, případně mu skrýt nějaké věci. 
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         Neméně devastující vliv mají na děti i slovní urážky. Oslovují oběti 
nejrůznějšími jmény  (nezřídka se sexuálním podtextem) křídou o nich píší na tabuli 
nebo na zdi velice hanlivé nebo zesměšňující nápisy. S takovým verbálním 
ponižováním  není snadné se vypořádat,ale je i obtížné s ním skoncovat – původci 
takového jednání své kousky totiž popírají a uvádějí, že si vše oběť vymyslela, že nic 
takového ani neřekli, nebo popírají, že by něco takového napsali. Jelikož zde nejsou 
žádné doličné předměty v podobě očividných modřin, nelze šikanování tohoto druhu 
dokázat, nejsou-li zrovna pachatelé dopadeni při činu. A to je důvod proč je tak 
záludné. 
         Každé dítě,které někdo šikanuje,ať už verbálně nebo fyzicky,zároveň prožívá 
emocionální stres,avšak někdy lze hovořit o samotném šikanování,nebo chcete-li 
citovém vykořisťování. 
         Za šikanováním může být skryt rasový motiv. Dítě se pak stane terčem posměšků 
jen kvůli svému odlišnému rasovému původu. Zde je vhodné poznamenat, že 
k šikanování v jakékoli podobě dochází jen proto, že má jeho původce nějaký 
nevyřešený problém , a v žádném případě nelze tvrdit, že by snad samy oběti takové 
jednání zasloužily. Potřebuje-li takový člověk nějakou oběť či více obětí, vždy si 
vhodnou záminku k šikanování najde. Až na nemnoho vy jímek  (viz níže) lze říci, že 
má oběť jen určitou smůlu, neboť se ocitla v nesprávnou dobu na nesprávném místě. 
 
 
 
2.2.  A CO ŠIKANUJÍCÍ  ? 
 
         Snažíme-li se pochopit, proč děti šikanují, musíme ( Elliottová ) rozlišovat mezi 
těmi, které chtějí někoho potrápit je krátkodobě,aby si tak ventilovaly své okamžité 
rozrušení, a chronickými šikanovateli, jejichž chování je narušené po všech stránkách. 
 
         Krátkodobé šikanování. 
 
         Rozvod rodičů, nový přírůstek do rodiny, úmrtí příbuzného, přítele či oblíbeného 
zvířátka, nuda, frustrace, zneužívání některého druhu omamných látek nebo 
zneužívání jiného druhu –to všechno jsou obtížné situace, které mohou vést dítě až ke 
snaze o odreagování se od nepříjemné reality právě k šikanování ostatních. Ovšem 
tímto počínáním si dítě přivodí nemalé starosti obětem, rodičům a pedagogům.K 
šikanování se může uchýlit i dítě, které samo předtím muselo nějaké zlomyslnosti 
vytrpět, neboť se může pokoušet o odplatu. 
 
Dlouho trvající šikanování. 
 
            Proč se z některých dětí stávají chroničtí trýznitelé? Někdy se jedná o 
rozmazlence, od základů zkažené už z domova , kteří jsou egocentricky přesvědčení, 
že musejí od svého okolí získat vše, co si zamanou, a že nikdo jiný kromě nich 
samotných nemá prakticky žádná práva. Jiné děti nejsou následky nedobré výchovy . 
 
           U nich se projevují tyto příznaky a příčiny : 
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- pocity nejistoty ; 
- pocity nedostatečnosti ; 
- sami mohou být obětními beránky nebo terčem šikanování ve vlastních rodinách ; 
- jsou oběťmi fyzického ubližování,emocionálního vykořisťování nebo sexuálního   
   zneužívání 
- nemají dovoleno projevovat své city ; 
- nemají pojem o hodnotě vlastní osobnosti,postrádají touhu něčeho dosáhnout ; 
- mají pocit,že vybočují z řady ; 
- jednají pod nátlakem honby za úspěchy,jelikož jejich rodiče si cení jen jejich    
  úspěchů,ne  však dítěte samotného 
 
Tyto charakteristické vlastnosti se u nich mohou vyskytovat  v libovolné kombinaci. 
Společné bývá těmto dětem potřeba vyniknout nad ostatními, vlastně jen objekty jejich 
pokořování, aby se pak mohly cítit lépe a důležitější. Děti  vychovávané v atmosféře 
lásky v sobě necítí potřebu ponižovat ostatní, avšak děti, které nejsou správně 
vychovávané, se nedokážou srovnat s projevy něžnosti ani chybováním, ve kterých 
hned vidí zámky slabosti, a tady i určitou hrozbu, neboť odhalování slabostí nebo 
zranitelnosti je něčím, co se u nich v rodinách nikdy netolerovalo. 
         Smutnou skutečností zůstává, že některé děti jsou trestány a ponižovány za to, co 
zcela běžně dělají všechny ostatní děti, tedy rozlijí-li nějaký nápoj, pomočili se do 
postele, mají hlad v nevhodnou dobu, obléknou si obráceně svetr, dají-li se do pláče, 
když se uhodí. Za takové situace si dítě brzy uvědomí, že udělat něco správně je takřka 
nemožné, že své city musí  pečlivě skrývat a že slabost  nebo choulostivost, případně 
omylnost jsou něčím nepřijatelným, co je v sobě nutné potlačit. V okolí žijící dospělé 
osoby předaly dítěti jasné poselství: 
         - buď silný,pokořuj ostatní a bude si v této rodině dařit. 
Dítě začne zranitelnost v jakékoli podobě nenávidět a její existenci popírat,protože je 
tato vlastnost spojená s bolestí a zapuzením.Najde-li takové dítě jakoukoli skulinku 
slabosti v někom jiném,zaútočí. Faktem zůstává,že takový útočník vlastně útočí sám 
na sebe. 
          
 
            Dán Olweus, vynikající norský odborník v otázkách  šikanování, říká, že kdesi 
v pozadí se za těmito šikanujícími dětmi skrývají čtyři hlavní faktory :  
- Rodiče poskytovali těmto dětem žalostně málo lásky a místo toho k nim zaujímali 
  negativní postoje. 
- Rodiče jim tolerovali agresivní chování a v tomto smyslu jim ani nestanovali pevné      
  hranice únosnosti. 
- Děti museli od rodičů snášet fyzické tresty, případně prudké výbuchy vzteku. 
          
         “HORKOKREVNÝ“ temperament dítěte, ačkoli se tomuto faktoru přisuzuje 
menší důležitost než třem zbývajícím. Děti, které se už vydaly na dráhu šikanování, a 
zda se, že tomuto zlému návyku chronicky podlehly, snad zareagují na  regulační 
opatření ze strany svého okolí, jelikož si nejsou schopny stanovit potřebné meze svého 
chování samy. Nepodpoří-li  je však v tomto smyslu vlastní rodiče, obvykle všechny 
zaměřené na změnu jejich chování selžou, neboť v nich tyto děti spatří neúnosné 
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ohrožení své vlastní osobnosti. Zde je neocenitelná i pomoc školy, která musí vydat 
takový soubor opatření a pravidel, z něhož  by bylo jasné, že šikanování škola nebude 
v žádném případě tolerovat. K zlomyslným dětem nemůžeme být tak velkorysí, 
abychom jejich chování  ignorovali. 
         Ty si musejí uvědomit, že si za své činy ponesou odpovědnost, a nakonec se 
musejí naučit konstruktivnímu chování. Jestliže věc přejdeme slovy: „Vždyť se nic 
neděje, máš své problémy „nebo prohlásíme, že za to vlastně nikdo nemůže, pak tyto 
děti jen utvrdíme v přesvědčení, že jim takové chování beztak projde a že šikanování 
je něčím, co se konec konců promíjí. Často postačí, dopomůžeme-li tímto zlozvykem 
postiženému dítěti k dosažení úspěchu v něčem jiném než v šikanování. Příkladem 
mohou být pedagogové, kteří nalezli způsoby jak tyto děti vhodnou motivací přivedly 
k něčemu zcela novému, nepoznanému, co se jim tak zalíbilo, že nakonec se 
šikanováním spolužáků zcela přestaly. 
         Jsou-li sklony k šikanování zakořeněny kdesi hluboko v duši dítěte, pak si jejich 
potlačení vyžádá určitý čas. Zde je třeba nejen pochopení a trpělivosti učitele, případně 
jiné osoby, ale i jisté ochoty ke spolupráci samotného dítěte. Nepříjemnou skutečností 
přesto zůstává, že většina těchto dětí spatřuje svůj největší „úspěch“ právě 
v šikanování ostatních, a tak nezbývá, než abychom i ostatním dětem pomohli a se 
s tímto problémem vypořádat. 
 
 
2.3. DOSPĚLE ŠIKANUJÍCÍ OSOBY 
 
         Šikanujícími osobami nemusejí nutně být jen děti, které šikanují děti. Ale 
nemůžeme opomenout fakt, že jsou i dospělí, kteří šikanují děti. Před nimi jsou děti 
ještě bezmocnější, než když je šikanuje jiné dítě, zvláště dopouští-li se takového 
jednání učitel nebo rodič k němuž by se za normálních okolností utíkalo o pomoc. 
Zjistíme-li, že dítě se stalo obětí šikany nějaké dospělé osoby přímo z rodiny. Máme 
jen jedinou  možnost: pomoci dítěti, nebo onomu rodinnému příslušníkovi  i nadále 
umožňovat styk s dítětem. Rozhodnout se však musíme sami, ale mějme přitom na 
paměti, že dlouho trvající šikanování může nakonec vést až ke zničení sebedůvěry 
dítěte i jeho schopností obstát v životě. 
 
 
2.4. POMOC OBĚTEM ŠIKANY 
 
         Dětem, které se staly obětí šikany, je možno pomoci individuálním i skupinovým 
poradenstvím, které poskytujeme jim a jejich rodičům. 
         Některé děti jsou schopny využít rady, jak řešit konfliktní  situace, jež by mohly 
vést k šikaně, případně situace přímého napadení. Dítě ovšem musíme také učit volit, 
podle, které z rad se má vzhledem k okolnostem zachovat. Různí autoři doporučují 
zejména: 
 
-  
prostý únik v pravou chvíli; někdy je přitom optimální vmísit se mezi ostatní děti, od      
  nichž můžeme  případně získat pomoc; 
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- útěk s křikem : „Ne ! Nechej mě ! Jdi pryč !“ 
- reakce na posměch : mlčení,nebo výroky typu  : „ To je fakt ! „  „Děkuji ! „ 
- energické odseknutí ; 
- neútočný,neprovokativní slovní projev,zvláště ohrazení se proti slovnímu napadení ; 
- obranný postoj bez nepřátelství ; 
- protiútok bez ohledu na přesilu . 
 
2.5. ŠIKANA JAKO ZÁLEŽITOST CELÉ TŘÍDY  /SKUPINY/ 
 
         Šikana není jen záležitostí dvojice šikanující-šikanovaný, případně„několika 
dětí“, které se na ní přímo podílejí. Není  možná, pokud nemá „podhoubí“ v tom, co se 
děje ve skupině jako celku. S nelze jí dobře rozumět, pokud nezkoumáme, jaký vztah 
k ní má celý kolektiv. 
         Na čí straně jsou sympatie třídy? To je základní otázka, a není jednoduchá. 
Většina dětí je samozřejmě agrese proti, mysli , ale jde-li o agresi proti tomu , kdo jim 
není sympatický, kým pohrdají, mohou ji schvalovat. Agresor tedy může být dětem 
sympatický. Nebo v opačném případě není agresor sympatický a tím pádem mu 
nedovolí ubližovat oběti. 
         Chlapečtí agresoři jsou přitom ještě méně sympatičtí než oběti, zatím co u dívek 
to bývá obráceně: Agresorky jsou sympatičtější než jejich oběti! Souvisí   to patrně 
s tím, že přímá šikana, je u dívek většinou  spojena s nepřímou šikanou, používající 
intriky, a k úspěchu v intrikách je potřebná určitá míra popularity. K násilnostem, 
kterých se dopouštějí  chlapečtí agresoři, naproti tomu nejsou sympatie ostatních tak 
potřebné; zároveň oběť přímé šikany více budí soucit, a je tedy sympatičtější než 
agresor. 
         Postoje k agresorům a obětem zkoumali poněkud jinak. Australané Rigby a Slee. 
Zjistili, že sympatie s oběťmi šikany mezi 9. a 15. rokem věku dětí klesá. Klesá i 
porozumění dětí proto, že si oběť stěžuje dospělým.To byl ovšem nečekaný výsledek, 
vědci předpokládali, že věkový trend bude opačný, protože děti budou mít k šikaně 
rozumnější postoj. Zdá se, že rozumnější se na věc dívají menší děti, přičemž školní 
výchova a jiné společenské vlivy postupně infikují dětskou duši mentalitou 
tvrdé,bezohledné honby za úspěchem. Celkově zjistili Australané u dětí ve vztahu 
k obětem více soucitu než pohrdání, uvedenému věkovému trendu nepodléhají 
všechny děti. 
         Důležitější než sympatie nebo antipatie k účastníkům šikany je jednání dětí. 
Podle kanadských vědců  se kanadské děti – výzkum proběhl, formou dotazníků – 
domnívají, že 32% dětí se často snaží agresory zastavit a že dalších 13% se o to 
pokouší aspoň někdy. Pokud jde o jejich vlastní jednání, 43% dětí sdělilo, že se snaží 
pomoci obětem šikany, ve 33% dětí přiznají, že neudělají nic, ale vědí, že by měly. 
Odpověď "Nic mi není do toho“ dalo 24% dětí. 
           
2.5.1.    PEDAGOG JAKO ÚČASTNÍK ŠIKANY ?! 
 
         Častý postoj pedagogů: Ať si to děti vyřídí mezi sebou ! Opravdu je skutečně 
optimální nechat děti, aby se na svých drobných sporech učily sebe prosazování, 
umění kompromisu, usmiřování atd., a to i za cenu drobných křivd, ke kterým přitom 
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dochází.V případě šikany to ovšem neplatí, šikana je, jak už víme, školou bezpráví, 
bezohledností a zbabělostí. 
         Jedním z typických názorů učitelů – možná spíše výmluvou, proč nezasahují – 
názor, že pokus o řešení by vedl jen k tomu, že by se šikana pečlivě tajila, jinak by 
existovala beze změny. I kdyby to tak někdy dopadlo, energický pokus zastavit šikanu 
by aspoň žáky ujistil o tom, že učitel odsuzuje šikanu, což má z hlediska morálního 
význam. 
         Někteří učitelé a vychovatelé diskutují o šikaně otevřeně, protože si uvědomují 
význam jejího potírání, a uvádějí přesvědčivé příklady toho, jak si v jednotlivých 
případech poradili. Ale stále ještě převládá mylný postoj k šikaně, u některých učitelů 
a také celých škol, že problém šikany u nich na škole neexistuje nebo, že šikana není 
tak závažný problém. Britský badatel Blatchford říká:„Že učitelé, podobně jako někteří 
dospělí, nechápou, jak trýznivé je pro oběti šikany, když musejí snášet vulgární 
nadávky a jiné urážky agresorů. Učitelé berou někdy vážně jen viditelné následky 
šikany: zranění a hmotné škody . 
         Z pozorování vyplývá, že bychom více měli analyzovat postoje pedagogů 
k šikaně. Mluvíme o skryté,možná bezděčné sympatií s agresor, o respektu k síle, 
kterou reprezentují a dokonce o určitém obdivu k násilí. 
         Agresor je ten, kdo si dovolí překročit meze, jež učitel sám dodržuje, někdy až 
příliš úzkostlivě.I on má někdy chuť řešit své problémy násilím, ignorovat pravidla, 
která mu byla od dětství vštěpována.  
         V některých případech učitelé sdílejí averzi a despekt dětského kolektivu 
k obětem a nedokážou tento postoj korigovat. Tímto nepřímo vyjadřují souhlas 
s agresí a podporují ji. Učitel může dát i bezděčně podnět k agresi, když nesprávně 
použije ironie, nebo dokonce dítě přímo před třídou zesměšňuje. Jedním z důvodů, 
proč mají někteří učitelé sklon šikanu přes její závažnost ignorovat – a tím dávat 
volnost – je jejich neschopnost jednotlivé případy vyšetřit a kázeňsky zvládnout.Velmi 
často jim k tomu chybí jejich odborná průprava, tak podmínky. 
 

 
III. ŠIKANA  A  RODIČE 

 
              Víme už, jaké rodinné vztahy a jaká výchova mohou děti vést k tomu, že se 
stanou – aktivními nebo pasivními – účastníky šikany. To jsou tvz.dlouhodobé příčiny. 
Nám jde spíše o to, jaký podíl mají rodiče v době, kdy  se jednotlivé případy šikany 
rozvíjejí. 
         Stejně jako velká většina naší veřejnosti vědí rodiče školních dětí o šikaně málo a 
podceňují ji. Pokud škola v rámci prevence o problému šikany neinformuje a 
nevyzývá je ke spolupráci, prostě na něj nemyslí, neuvažují o tom, že by se mohl týkat 
právě jejich dětí. 
         Rodiče agresorů zpravidla nevědí, že jejich dítě šikanuje jiné děti, protože se 
s tím zřídkakdy pochlubí. Pakliže dojde k informaci ze strany školy o takovém to 
prohřešku, bývá to jen příležitost k tomu, aby dítě nelítostně seřezali, což ovšem – jak 
už víme – agresivitu spíše podpoří než oslabí.Také se někdy stává, že rodiče chování 
dítěte berou jako projev „ostrých loktů“, se kterými se ve světě neztratí. Vůči kritice 
školy bývají mnohdy arogantní, na obhajobu dítěte uvedou cokoli, o čem si myslí, že 
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by mohlo zapůsobit. Tak se vlastně stávají nepřímo účastníky šikany. 
Charakteristickou odpovědí rodičů agresora na otázky učitelů “Co kdyby jejich děti 
nebyly agresory nýbrž oběti? Rodiče odpovídají se sebevědomím důrazem :„ No to by 
jsme si vyřídili! Rodiče obětí se o šikaně dovědí častěji než rodiče agresorů, protože 
děti se – přes typické „A běda,jestli cekneš! „jimž šikanování končívá – doma se svěří 
se svým trápením, nebo jsou  příznaky šikanování tak zřejmé, že se rodiče dovtípí,oč 
jde. Děti rodiče často prosí, aby nezasahovali, aby škole nic neoznámili – a ti jim často 
vyhoví. Buďto nevěří (nejednou právem), že učitelé jsou ochotni a schopni účinně 
zasáhnout na ochranu jejich dítěte, a dokonce se bojí, že svou stížností školu pohněvají 
– anebo  se domnívají, že šikana prostě patří k k dětství, že je to něco, co se musí 
vytrpět. Někdy dávají dětem rady, aby se nebránilo a aby nezadávaly příčiny 
k rozzuření agresorů.Ve své bezradnosti mohou rodiče obvinit dítě, že si za to může 
samo a nerealisticky po nich žádají:Ať si to vyřídí samy: Většinou je to nad jejich síly 
a prohloubí se u nich pocit nedostatečnosti a se svou úzkostí a bezradností zůstávají 
sami. 
 
 
 
4. JEDNOU Z FOREM AGRESIVITY JE NÁSILÍ, NÁSILNÉ CHOVÁNÍ  
    A KRIMINALITA 
 
 
         Násilí je možné popsat nejjednodušeji jako nějaký druh mezilidského útoku, 
jehož cílem je něco poškodit nebo zničit. Rozšiřování násilného chování v současném 
světě připomíná epidemií. Růst násilnického chování v naší zemi je všeobecně znám a 
jeho zastavení se v nejbližší budoucnosti neočekává. 
  
         Násilné chování zvířat a lidí je možné spouštět například elektrickým ovlivněním 
mnoha mozkových oblastí. Stejné oblasti může ovlivnit mnoho druhů mozkových 
nebo tělesných onemocnění.Ovlivňováním jiných mozkových oblastí lze  násilnické 
chování tlumit. Agrese zvířat má dvě odlišné podoby.Obrazně řečeno by se první 
z nich dala pojmenovat agresí s citovým prožitkem.Objevuje se mezi soupeřícími 
zvířaty stejného druhu, smrtí končí poměrně vzácně, navenek se může útok  projevovat 
jako obrana. Druhý typ agrese zvířat se označuje jako dravčí. Objevuje se mezi zvířaty 
rozličných druhů, nedoprovází je projevy tak nápadného vzrušení, cílem je získání 
potravy. 
         
U lidí je možné rozlišovat několik typů násilného chování  ( Říčan,P.) 
 
         První z nich má krátkodobou, epizodickou povahu a považuje se za následek 
krátkodobé ztráty kontroly nad vlastním chováním. Důsledky mohou sahat od 
směšných  po strašné, od hádky po vraždu, sebevraždu, nesmyslný útok na 
nezúčastněné jedince, zbití partnera nebo dítěte, kriminálně útočnou jízdu autem, 
ničení majetku a nesmyslný útok na zvířata. Tento druh útočného chování u dětí 
doprovází nejrozmanitější duševní poruchy. Setkáváme se sním u dětí epileptických, 
neurotických, dětí stižených vývojovými poruchami čtení a psaní, stejně jakou děti 
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duševně zaostalých nebo postižených poruchou pozornosti s hyperaktivitou. Pro svůj 
vysoký citový náboj se podobá prvnímu druhu agrese zvířat. Odlišuje se tím od 
chladné, surové a dravčí agrese protispolečensky se chovajících  jedinců, stejně jako 
od útočného chování se ve věznicích nebo chudinských čtvrtích velkoměst, kde je 
násilí prostředkem k přežití. 
         U dívek je tento druh násilného chování často jen slovní.Objeví-li se násilí 
fyzické,bývá primitivní, a až na výjimky po něm  následují výčitky svědomí. Častým 
spouštěcím okamžikem je alkohol, někdy stačí jen malá dávka. 
         Druhý typ násilí je daleko  závažnější, nebezpečnější a obtížnější ovlivnitelný. 
Mluví se o násilnické menšině. Příklad poskytnou výsledky nedávného výzkumu : 
         Pouhých 6% jedinců ze souboru 627 mužských pachatelů, tedy 38 osob, spáchalo 
71 % znásilnění a 69 % ozbrojených útoků, z počtu zločinů spáchaných celým 
souborem. 
U těchto lidí se mluví o antisociální poruše osobnosti nebo psychopatii v užším slova 
smyslu. Od počátku našeho století tito lidé dle odborníků představují stav, při němž se 
celkem neporušeně u dítěte  a dospívajícího  vyvíjí rozumová činnost, ale je zásadně 
porušen vývoj citový a vývoj citových vazeb.Tato porucha je velmi častá. 
 

IV.  KAUZISTIKA SKUTEČNÝCH PŘÍPADŮ 
 

        Na naše zařízení byl na základě vyšetření z DIAGNOSTICKÉHO ústavu 
v Bohumíně přiřazen chlapec ve věku čtrnácti let, pro velkou absenci ve škole. Jeho 
matka byla soudem odsouzena  na osmnáct měsíců nepodmíněně za narušování mravní 
výchovy mládeže. Chlapec se od počátku jevil jako velký suverén, dospělé nebral jako 
autoritu, ale jako nutné zlo, které ho nutí setrvat na zařízení a chodit do školy. Chlapec 
ve svém věku špatně četl a psal. Přitom byl vyšetřen a  vyšetřeni u něho neobjevilo 
žádnou vývojovou vadu. Matce odmítal odpovídat na dopisy. Kladl ji za vinu, že 
skončil ve zvláštní škole. O otci nevěděl a ani ho to nezajímalo. Dalo by se  říct, že 
jeho vztah k rodině byl celkově chladný. Postupem času si zvykl na chod DD, ale co 
mu dělalo velké problémy bylo vyjít s malými dětmi.Velmi často byl přistihnut při tom 
jak bil malé chlapce a na otázku : „Co to děláš ?“ odpovídal „ To on si začal,bylo by 
nejlepší,kdyby pošel !“. Neměl vůbec vyvinutou citovou vazbu k malým dětem. 
         Velmi rád se díval  na akční filmy, napodoboval jejich výrazy, podle akčních 
hrdinů nosil věci i se dokonce česal. Když  mu bylo šestnáct let vyšel devátou třídu 
zvláštní školy a nastoupil do učení. Z počátku se zdálo vše v pořádku, chlapec 
neoplýval dobrými známkami, ale v praktickém vyučování si ho je nemohli 
vynachválit. Asi v pololetí si nás zavolal ředitel učiliště a sdělil nám, že chlapec surově 
ztloukl spolužáka. A to spolužáka, který byl fyzicky slabší. Po prošetření tohoto 
případu vyšlo najevo, že tento šikanovaný spolužák byl šikanován celou třídou a náš 
chlapec byl vedoucím agresorem. Chlapec byl po této události odeslán do výchovného 
ústavu. Po dovršení osmnácti let byl propuštěn, vrátil se ke své matce. Matka po 
půlroce společného soužití podala trestní oznámení na svého syna. Důvod – 
omezování osobní svobody a fyzické a psychické týrání. Chlapec je v současné době  
ve výkonu trestu. Své matce posílá pravidelně dopisy a slibuje ji, že se to už nebude 
opakovat. Jeho matka mu zatím věří a ve vězení ho pravidelně navštěvuje. 
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(Dokumentace tohoto případu není v současné době přístupná, dokládám však 
dokumentaci adaptační fáze jednoho z dětí našeho zařízení). 
         Je ovšem otázkou, jak to dopadne až se syn vrátí domů. Tito lidé obvykle 
neodpovídají změnou chování ani na velmi tvrdý trest. Kohokoli a cokoli za 
jakýchkoli okolností využijí a zneužijí ve jménu představy o vlastním prospěchu. Jsou-
li inteligentní,dělají to s nepředstavitelnou  vynalézavostí. Někdy stačí hrát dokonalé 
nerozlišitelné divadlo v touze dosáhnout svého cíle. Lidská společnost moderních 
demokracií si s těmito lidmi jen málo vědí rady. Kromě odloučení od společnosti není 
prostředku, jenž by snížil nebezpečnost těchto jedinců. 
         Útočné chování těchto jedinců připomíná dravčí útok zvířat. Bývá chladné a 
velmi surové. Často stačí jen neopatrný podnět, plně vyvinutý obraz antisociální 
osobnosti je typický. Tito lidé se mohou chovat s určitým druhem povrchního půvabu. 
Pod ním se skrývá těžká porucha sebe hodnocení, připadají si jako střed světa, trvalá 
bývá jen potřeba zevních podnětů, jsou nezdrženlivý, chybí jim sebekontrola, jejich 
cítění nemá hloubku nejsou schopni se vcítit do trápení druhých lidí, neznají výčitky 
svědomí. Parazitují na životech druhých lidí, jsou zcela neodpovědní. U mnohých 
jedinců se projevují jen části toho co je zde napsáno. 
         Největší počet násilných činů doma a na ulicích páchají dospívající a mladí 
dospělí. Muži jsou všeobecně útočnější než ženy. Ženskou útočnost může ovlivňovat i 
ženská perioda. 
         Na útočnost má vliv i dědičnost. Poměrně krátkým šlechtěním je možné 
vypěstovat velmi útočné odrůdy nejrozmanitějších zvířat. U člověka jsou známy dva 
druhy dědičných odchylek projevujících se rozmanitými změnami vzezření, z nich  
zvláště jednu doprovází nápadná útočnost. Sociologové často dokazují, že je násilné 
chování důsledkem učení. Násilně se chovající rodiče naučí podle jejich představ 
tomuto chování i své děti. Můžeme jen znovu opakovat , že nejstarším a nejúčinnějším 
učením je napodobování. Naše doba vyzdvihuje až příliš váhu peněz a moci. Oslabuje 
přirozenou autoritu člověka, který převyšuje své okolí věděním, zkušeností, 
pracovitostí, citovou rozvinutostí. Už v předškolním  věku se děti od rodičů a okolí, 
včetně nesčetných televizních a filmových pořadů, často naučí zaměňovat sílu za 
násilí, sentimentalitu za cit, duševní bohatství za vyšší konta, a slušnost považovat za 
slabost. 
         Změna tohoto vývoje je jedním z nejtěžších a nejsložitějších úkolů celé 
společnosti. 
 
4.2.   ZUŘIVOST JAKO JEDNA Z FOREM AGRESE 
 
         Krajní trpkost, se kterou děti snášejí, co se s nimi dělo nebo děje, se často 
přesmyká do výbuchu zuřivosti..U mladistvých zadržených při pokusu o vraždu se 
zcela běžně zjišťuje, že byli týranými dětmi. 
         Jejich útočnost se může projevit jak vůči lidem druhým, tak vůči sobě 
samému.Odhad říká, že se v psychiatrických  zařízeních tělesně poškozuje přibližně  
10 % dospělých nemocných. S mimořádnou četností byli zneužívanými a týranými 
dětmi. Podobně zjištěnými byli zneužívanými a týranými dětmi. Podobně zjištěnými 
byli i pokusy o sebevraždu včetně sebevražd dokonaných. 
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         Vrozené nebo získané vlastnosti se projevují způsobem chápání jako kriminální 
jen v určitých společenských souvislostech. 
 

V.  ZVLÁDÁNÍ  ŠIKANY  VE  ŠKOLE  A  NEJEN  TAM 
 
         Boj proti šikaně a její předcházení  je jen jedním z úkolů, které škola má při 
výchově dětí. Zdá se však, že tento úkol má přímo klíčový význam pro celou 
vzdělávací činnost školy. Podle zahraničních zkušeností, je možno omezit šikanu, 
ubude také vandalského ničení různých předmětů, klesne počet krádeží a zlepší se i 
celková atmosféra, kázeň a pořádek ve škole, zvýší se spokojenost dětí pohybem ve 
škole. Jak toho dosáhnout ? 
         Je třeba pochopit podstatu toho,co se ve škole děje,není – jak se na to tradičně 
hledí – jen práce učitelů s určitým „materiálem“ ,tj.s dětmi,nýbrž živá struktura , ve 
které navzájem působí  řada různých sil a skupin. 
         V každé třídě – a to do jisté míry i ve škole jako celku – se vytvářejí skupiny, 
více méně organizované, z nichž každá má své zájmy. Jednou takovou skupinou, 
bohužel obyčejně jen slabě zorganizovanou, tvoří rodiče, kteří si přejí, aby učitelé byli 
pevnou autoritou, která by zajišťovala pevný řád a spravedlnost a která by dbala 
především na výchovu  charakteru. Jiná skupina, která se okamžitě vynoří, když jsou  
ohroženy její zájmy, je  mocná lobby „dravčích“ rodičů, kteří chtějí pro své děti urvat 
co nejvíce výhod, co nejlepší známky bez ohledu na to , zda jsou zasloužené, 
maximální shovívavost k jejich chování atd. 
         Žák  5.třídy 14letý ukradl školní kompas a kamarádku ze 3.třídy naváděl,aby 
doma kradla.Tak spolu nakradli asi 400 korun.Jelikož on pil,kouřil a chodil 
k muzikám,byli rodiče předvolány před místní školní radu.Poté dali jej do  
polepšovny, neboť ani jich doma poslouchati nechtěl. Jest to špatný příklad špatného 
chování – za měsíc nám žáka F.L. poslali z polepšovny zpět. z jakém doby a odkud 
jsou uvedené příklady – „polepšovna“ ??! 
         C. K.  školní dozorce udělil řídícímu učiteli písemnou domluvu „budete těžším 
trestem stíhán,kdyby jste příště svoje povinnosti porušil „ – a čtyřikrát školu 
navštívil,aby hospitoval. 
         Místní školní rada přípisem ze dne 9.července žádá, aby pan učitel Č.K. pro 
ustavičné dělání nových dluhů, jimiž vážnost školy a učitelstva velice trpí a přihlédnou 
ke stížnosti rodičů pro neprospěch jejich dítek v předmětech, jimž vyučuje, byl učitel 
Č.K. z lib....školy odstraněn“ -  toto je zápis z jedné liberecké školy z přelomu 19. 
století. 
 
          Ve většině tříd existuje – jak učitelé dobře vědí – nejméně jedna opoziční 
skupina,jejímž zájmem  je co nejméně pracovat, a přitom získat,třeba i podváděním,co 
nejlepší výsledky.Existují také skupiny ,které jsou v takovém opozici vůči škole,ale 
nejvíce získávají různé výhody „na úkor zbytku třídy „Takové skupiny jsou tvz. 
PROKRIMINÁLNÍ, protože její členové mají podstatně vyšší pravděpodobnost než 
ostatní děti, že dospělosti budou v konfliktu se zákonem. Jsou to žáci, kteří se chtějí 
beztrestně bavit po svém (záškoláctví,počínající sexuální výboje,kouření, alkohol, 
hrací automaty, podkopávání autority učitelů).  
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         Chtějí určovat tón svou vulgárností a brutalitou malých dravců, chtějí,aby jim 
slušní žáci šli z cesty nebo aby jim úslužně vyhověli, když něco potřebují (opsat 
úkol,půjčit peníze,krýt lživou omluvu ). 
         Pro třídu, ve které má pro kriminální  skupina velký vliv, jsou přízračné  „ spodní 
proudy“připomínající mafiánskou konspiraci. Základní pravidlo je „NEBONZOVAT“. 
V normální  třídě je nežalování příznakem sociální zralosti. Děti jsou schopny vyřídit 
si většinu svých sporů mezi sebou bez zásahu dospělých a považují za věc své cti 
raději snést i nějako tu menší křivdu nebo surovost,než volat na pomoc autoritu. 
Ovšem je,ale velmi obtížné určit hranici, kde končí hra na mafií a kde už hra přerůstá 
v drsnou  skutečnost, zejména když akce oslabující autoritu školy podnikají propojené 
pro kriminální skupiny několika tříd a navíc i někteří rodiče. Není tajemstvím ,že 
nejeden učitel(není výjimkou) byl takovou mocí vyštván nebo přinucen k nedůstojným 
ústupkům. 
         Druhým a základním kamenem mafiánské moci je „zastrašování“. V tomto bodě 
se vracíme zpět k šikaně.Oběť šikany je  nejslabší článek v řetězu solidarity slušných 
dětí. Jestliže je bezbranný žák týrán agresorem, který je kápem nebo prostě členem pro 
kriminální  skupiny, je to jasný signál pro všechny, že zítra se jim to může stát totéž, 
postaví-li se na odpor. Šikana nejen demoralizuje celou skupinu, ale také oslabuje její 
odolnost,její schopnost vzdorovat agresi. Místo aby byla školní třída první obcí, kde se 
dítě učí demokracií, máme pak zárodek totálního systému. 
         Jestliže, je šikana škodlivá tak značně a takovým způsobem, jak plyne z naší 
úvahy, pak má ovšem její vymýcení obrovský význam. Podaří-li se  systematickým 
úsilím od prvního ročníku předejít šikaně, a pokud existuje, jestliže se podaří ji 
odstranit nebo dokonce pozitivně ovlivnit agresory, pak je  velká naděje, že nevznikne 
nebo je zneškodněna pro kriminální skupina. A proto se nelze divit, že to má právě 
blahodárný vliv na celý život třídy, popřípadě školy. 
         Proto je moudré začít s úsilím o zlepšení poměrů ve škole právě tím, že čelíme 
šikaně. Děti šikanou skutečně trpí – jak v rámci své třídy, tak v rámci celé školy. 
Nabídneme-li pomoc v této záležitosti, získáme poměrně snadno jejich důvěru a 
spojenectví, iniciativní spolupráci i velkou ochotu podřizovat se řadu, které  jako 
pedagogové reprezentujeme. 
 

VI. ZÁSAH  PROTI  ŠKANĚ 
 

         Zásah  proti šikaně se může časově překrývat se stádiem  vyšetřování. Už dílčí 
informace, jež získáme, jsou-li spolehlivé, vyžadují akci. 
 

VII. ÚLOHA  ŠKOLY 
 
          Když se dozvíme o daném problému musíme zachovat klid. Rozčílená reakce 
učitele může agresorům poskytnout dodatečnou zábavu a zlepšit jejich pozici, zvýšit  
sympatie a prestiž, které mají u dětí. Je nutno dát najevo nesouhlas s tím,co se stalo, a 
jednáme bezodkladně (odsuzujeme čin,nikoli pachatele) je na místě výraz hněvu a 
odsouzení, musí však mít formu, která děti přesvědčí a navodí u nich stejnou emoci. 
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         Každý větší případ šikany učitel nahlásí řediteli školy. Zkušený ředitel ví, že za 
příčinou nemusí být nutně  neschopnost učitele. 
         Takřka za každou cenu musíme ochránit oběť před dalším hrubým násilím, také 
proto, abychom získali dostatek času k vyřešení této záležitosti. 
         Především je tu zájem učitel, aby  děti věnovaly pozornost učení, aby nenarušily 
ostatní, aby ho poslouchaly. Teoreticky je zájem učitele a dětí. Zájem dětí o školní 
práci s ubíhajícím  časem kolísá, často začíná u dětí převažovat zájem o jiné oblasti  a 
děti se chtějí bavit  po svém, nejednou na účet učitele. 
         Vzniká napětí, konflikt, stálý boj učitele s třídou o udržení kázně. Okřikování, 
napomínání ke klidu ,kárání a trestání za rušení výuky zabírá často velkou část 
vyučovací hodiny a vyčerpává většinu učitelovi energie. 
         Ve třídě vznikají stále drobnější nebo větší problémy. Děti se vzájemně 
škádlívají, dostávají se do sporů a opět se usmiřují, soupeří o prestiž a vliv, bojují o 
moc. Učitel se musí u všech těchto sporů prosadit jako ten co má vždy „poslední 
slovo“. Jeho úkolem je prosazení spravedlnosti mezi dětmi. A prosazování 
spravedlnosti odedávna znamená ochrana slabších před silnějšími, ať už jde o ty co 
mají silnější svaly, vyšší inteligenci, plnější peněženku nebo ty, kdo jsou ve většině, 
která utlačuje menšinu. 
         Učitel má-li udržet kázeň ve třídě, potřebuje mít „přízeň davu“ , měl by být 
milován nebo být dětem aspoň do té jisté míry sympatický, imponovat jim, potřebuje 
mít  jejich  respekt jako osobnost. Začnou-li nenávidět a pohrdat jím, ať oprávněně či 
neoprávněně, budou  se mu stavět skrytě nebo zjevně na odpor ,nebude mít výsledky. 
         Učitel si usnadní pozici, když bude sdílet názor většiny na tyto „menšinové“ 
jedince. Jeho základní úkol, spravedlivá vláda, se snadno dostane do rozporu a 
potřebou získat a udržet si popularitu. To je základní dilema učitele, stejně jako 
politika.  
         Učitel si záměrně může všímat dětí plachých, úzkostných, nějak 
handicapovaných, izolovaných, méně chápavých, méně výřečných, méně 
sympatických. Může využívat každodenní setkání k tomu a je povzbudit a vhodně 
motivovat, povzbudit jejich sebevědomí a také pomohl jim v něčem vyniknout, aby 
lépe zapadly do kolektivu. 

VIII.ZÁVĚR 
      Orientace na děti slabé (potencionální oběti šikany ) - to znamená neustálý zápas o 
důvěru dětí. Pokud nechceme, aby ve třídě vládl krutý „zákon smečky“, musíme mít 
informace o tom, co se v ní děje .Děti mají silnou potřebu  svěřovat se. Je jen potřeba 
podporovat je v tom, zvláště tím, že se jich budeme vyptávat na věci, které  je zajímají, 
a budeme  jim skutečně naslouchat, aniž bychom je na každém kroku monitorovali. A 
není nic důležitějšího než, aby děti měly ve škole pocit bezpečí před vrstevnickou 
agresí. 
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GESTALT PŘÍSTUP V TERAPII DEPRESE 
Břetislav Váca       

 
 

Gestalt terapie je humanistický směr v psychoterapii, který má své kořeny 

v psychoanalýze, gestalt psychologii a fenomenologii. Inspiruje se také holismem 

a východními duchovními naukami. 

Fenomenologie - Svět je takový, jaký se nám jeví, neboť je to člověk/subjekt, kdo 

jej vnímá a zároveň spoluvytváří. Proto je možné, či dokonce užitečné, věřit svým 

smyslům, věřit tomu, co cítím a co si myslím, neboť to je nejen můj dojem, ale 

i součást reality. Vyměňují-li si klienti a terapeuti své "dojmy", své pocity a myšlenky, 

jsou v realitě a mají reálný vztah.  

Holismus - jsme částmi celku a sami jsme celek, který má své části - jsou jimi tělo, 

emoce a mysl. Soulad těchto částí je smyslem osobního růstu i terapie.  

"Teď a tady" – Gestalt terapie se neslučuje s kauzálním přístupem (nehledá příčiny), 

ani s přístupem finálním (nehledá účel). Minulost a budoucnost si uvědomujeme - 

někdy dost koncentrovaně - v přítomném okamžiku. Tím není řečeno, že 

se nemůžeme dívat zpět či dopředu - často je to dokonce nutné, ale i o tom 

se rozhodujeme zase jen z pozice "teď a tady".  

 
Vznik a vývoj 

Gestalt terapie je psychoterapeutický směr, který se konstituoval ve 40.letech 20. 

století. Za jejího zakladatele a prvního "mistra" je považován Fritz Perls, původně 

lékař a psychoanalytik; osud jej vedl z Německa přes Jižní Afriku až do USA, 

kde získal zázemí pro svoji revizi psychoanalýzy a tvorbu nového a originálního 

psychoterapeutického systému. Zdroje pro tuto revizi / změnu byly rozmanité: Gestalt 

psychologie,fenomenologie, holismus či zen-buddhismus. Perls měl také štěstí 

na spolupracovníky - významný podíl na Gestalt terapii měla jeho žena, Laura Perls, 

a pak i spoluautoři první monografie o Gestalt terapii, Ralph Hefferline a Paul 

Goodman. Monografie, která poprvé vyšla v roce 1951 pod názvem "Gestalt 

Therapy: Excitement and Growth in the Human Personality", zpřístupňuje základní 
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principy i techniky Gestalt terapie, a dodnes se považuje za její "bibli". Fritz Perls 

se pak v souladu se svým pojetí terapie soustředil na praxi, vedl workshopy, méně 

psal a raději (často provokativně) ukazoval, co Gestalt terapie obnáší. Tak se stalo, 

že po jeho smrti v roce 1970 nezůstal žádný přímý nástupce a Gestalt terapii 

paralelně rozvíjeli různí jeho studenti a kolegové. Mnozí z nich formulovali mnohé 

dílčí doplňky a korekce. Současný vývoj charakterizuje jednak návrat ke kořenům 

a jednak důraz na nový, odborný až vědecký image. 

 

TERAPIE DEPRESE 

• Depresivní pacienti v psychiatrické léčebně jsou intenzívně 

psychofarmakologicky léčeni a léky užívají i po propuštění. Přesto se znovu a 

znovu vracejí s podobným opakujícím se příběhem. Nejen jejich narušení na 

biologické úrovni, ale také jejich strnulé vzorce vztahování se k sobě a k 

druhým lidem je opakovaně dovádí do závažného depresivního stavu a někdy 

i k sebevražednému pokusu. Neuvědomují si, jak oni sami přispívají ke vzniku 

a udržování své deprese. Psychoterapie jim může pomoci vystoupit z jejich 

depresivního „gestaltování“ tím, že rozpoznají své pocity, potřeby a tělesné 

procesy. Gestalt terapie se zdá být v tomto smyslu efektivní. (Roubal, 2004) 

Zaměřme se na tyto body: 

1) Obecný přístup k neurotickým pacientům 

2) Přístup k depresivnímu pacientovi 

3) Kontaktní cyklus 

4) Přerušení kontaktního cyklu 

5) Retroreflexe 

 Ad 1) V gestalt terapii terapeut podporuje chování podle vědomé volby. Pacientům 

umožní identifikovat jejich strnulé, stereotypní způsoby chování a vztahování se ke 

světu kolem nich. Přispívá k rozšíření jejich uvědomění a tak jim umožňuje svobodu 

vědomé volby i převzetí odpovědnosti za vlastní chování. Terapeut je zde proto, aby 
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pacienta (klienta) doprovázel, a ne aby mu radil, jak se má v životě chovat. Tím by 

klientovi uzavíral cestu k jeho vlastnímu potenciálu. 

Ad 2) Prvním a klíčovým úkolem terapeuta je zajistit bezpečí tím, že vymezí jasnou 

strukturu a hranice. Pro depresivní pacienty platí to, že musí vnímat skupinovou 

terapii jako pozitivní, podpůrnou zkušenost, ve které budu chtít pokračovat. „Pacienti 

se musí ve skupině cítit bezpečně.“ Takováto skupina „není místem pro konfrontaci“. 

U závažněji depresivních pacientů pomohou bezpečné území vymezit 

psychofarmaka, či dokonce zavázání se, že v průběhu terapeutického programu se 

nepokusí o sebevraždu. 

Ad 3) Gestalt terapie se zabývá vztahem, tedy tím co se odehrává mezi pacientem a 

terapeutem, nebo mezi pacienty ve skupině. Jde o uspokojování potřeb self 

v interakci s okolím. Uspokojení potřeby pak probíhá v několika fázích. Dle modelu  

Josepha Zinkera jde o: stažení, vjem, uvědomění, mobilizaci energie, akci, kontakt, 

integraci (asimilaci), stažení.  

Joseph Zinker tento cyklus ilustruje na vlastním příkladu (Zinker, 1978). Sedí v 

křesle a píše knihu, není v kontaktu s okolím (1. stažení). Poté začíná cítit křeče v 

žaludku a sucho v ústech (2. vjem). Uvědomuje si své pocity a prožívá je jako „hlad“ 

(3. uvědomění). Představuje si, co udělá a cítí, jak se jeho tělo (svaly, dech) začíná 

připravovat k činnosti (4. mobilizace energie). Vstává, jde do kuchyně (5. akce). 

Bere si sýr a žvýká ho (6. kontakt). Tráví jídlo, přestává ho prožívat jako oddělenou 

část okolí (7. integrace a asimilace). Pocit hladu ustupuje, potřeba je naplněna a on 

se opět stahuje, aby mohl navázat jiný kontakt.  
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Stažení

Uvědomění

Vjem

Akce

Mobilizace energie

Integrace, asimilace

Kontakt

Stažení

 

Podobně pak tento cyklus probíhá při uspokojování psychologické potřeby v rámci 

mezilidských vztahů. 

Ad 4) Přerušením kontaktního cyklu je myšleno, když cyklus dospěje do určité fáze, 

ze které už nepokračuje dále a zastavuje se. U depresivních lidí cyklus často končí 

ve fázi mobilizace energie. Nejsou schopni přejít do akce. Do léčby pak přicházejí 

bez vůle a naděje. Někteří z nich však zmobilizovali energii, dostali se k akci a – 

pokusili se o sebevraždu. Ti jsou pak uměle, hospitalizací a tlumivými léky, 

manipulováni zpět do fáze před akcí. 

Terapeut se snaží (po vytvoření bezpečného prostoru) nalézt a zachytit momenty, 

kdy jednotliví pacienti mobilizují svoji energii. Nato vyzdvihne tyto momenty a 

zastaví se u nich. Pacient dospívá k uvědomění procesu, při kterém sám aktivně 

zmobilizoval energii v ten určitý moment. S pomocí terapeuta si také uvědomí, co k 

takovému postoji potřeboval. Dostává se mu podpory okolí. Klient poté zjišťuje, že 

se mu něco povedlo že není tak úplně neschopný… 

Ad 5) Co je retroreflexe? Retroflexe je styl kontaktu, při kterém člověk dělá sám 

sobě to, co by chtěl dělat okolí. Depresivní člověk tak obrací proti sobě pocity, které 

by chtěl projevit vůči okolí. Gestalt přístup obecně podporuje introspekci, běžně 

pracuje s projekcí a deflexí. Tento přístup však u depresivních pacientů není 



 138

nejvhodnější, poněvadž pokud terapeut použije způsob terapie zaměřený příliš 

introspektivně, pouze posiluje rigidní vzorec retroflexe. Depresivní lidé se potřebují 

naučit, jak chránit sami sebe a jak jít ven se svou zkušeností. Při práci s retroflexí je 

nutné přesměrovat energii vnitřního zápasu směrem do vztahu s vnějším světem. 

Pro retroflektující pacienty je proto také užitečné, když terapeut sám jde příkladem a 

přináší navenek své uvědomění, bezprostřední zážitky a emoce v průběhu skupiny. 

Tento popsaný terapeutický přístup umožňuje postupně obrátit směr kontaktního 

stylu retroflexe do směru obráceného, který umožní depresivním pacientům vyjít 

více ven ze sebe. K odstranění rigidní retroflexe je potřebný nejprve návrat k 

vědomému sebepozorování (např. jak pacient sám sebe drží), a poté mobilizace 

energie v kontaktu s vnějším světem (koho by rád držel). Tím dochází k odblokování 

kontaktního cyklu. 

Člověk v depresi jakoby šlapal v bažině. Každým dalším šlápnutím hlouběji zapadá 

do hustého, lepivého bahna. Každý nový úkol, povinnost či setkání je jen další 

frustrací a důkazem, že není schopen fungovat. Každý další nezdar jen potvrzuje, 

že život nemá smysl, že bažina je bezedná. Přesto však člověk nepřestává šlapat a 

hledat oporu pro nohy, přesto se stále nadechuje nad hladinou. A když už nezbývá 

jiná možnost, pokusí se o zoufalý výskok ze všech sil, pokusí se zabít. (Roubal, 

2004) 

Terapeut se snaží pacienta držet nad hladinou, aby mohl dýchat. Nehází mu klacky 

ani kameny, o které by se mohl opřít, protože by se hned po vhození propadly do 

bažiny. Terapeut povzbuzuje pacienta, aby ohmatával terén do té doby, než sám 

pacient nalezne pevný bod. I sebemenší, banální ocenění sebe sama je pro 

depresivního pacienta opěrným kamenem v bažině deprese. Bažina je vevnitř a 

depresivní člověk se propadá sám do sebe. Proto i opory musí vzejít zevnitř.  

Řešit problém deprese pouze antidepresivy je nedostačující. Antidepresiva však 

najdou opěrné body, budou to však ty, které znal již dříve a které selhaly. Bez 

psychoterapie jen těžko pacient nalezne nové zdroje sebepodpory.  
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Poruchy chování 
Jana Žáková 

 
 
     S problémy v chování žáků se setkává ve své praxi každý vychovatel a učitel. 
V poslední době však problematiku agresivního chování zajímá široká laická 
veřejnost. Zásluhou medializace vysoce agresivního chování dětí a mladistvých se 
rozviřují diskuse, v nichž se každý laik považuje za největšího odborníka. Výsledky 
těchto diskusi bohužel směřují k zvýšení restrikcí a přeměně systému edukace 
jedinců s poruchami chování na systém podobný systému nápravných zařízení pro 
dospělé odsouzené. (Vojtová, 2005) 

Jestliže v rodině panuje harmonie, vzájemná úcta, láska a porozumění, tak si i 

dítě bez těžkostí osvojuje tyto vlastnosti. Když je rodina zvyklá na pořádek ve věcech 

i v životosprávě, tak si i dítě zvyká na pravidelný rytmus životosprávy. Dítě, kterému 

rodina vštípila základní kladné sociální vztahy, přenáší tyto vztahy bez překážky a 

uvažování také do školy. Dítě, které se naučilo disciplíně už doma, se ochotně 

podřizuje disciplíně ve škole. 

V rodině, kde se dítě nesetkává s kladnými vzory chování u svých rodičů, kde 

místo harmonie panuje disharmonie, nevraživost a neláska, kde chybí denní pořádek 

je to horší. Adaptace dítěte ve školním prostředí pak naráží na překážky v podobě  

negativních rysů,  které rodina vštěpila do psychiky dítěte. 

 
 
     V průběhu dětství a dospívání se setkáváme s celou řadou projevů, které můžeme 
nazvat jako neposlušné a poruchové chování. Každé dítě projeví nějakou necitlivost 
či neposlušnost, a bude záležet jenom době trvání problémů a jeho intenzitě 
označíme-li takové chování jako problematické. Pro rozlišení je důležitý nejen 
charakter, ale i doba trvání projevů ( ne ojedinělý čin). 
   Krejčířová uvádí, že ,,v současné mezinárodní klasifikaci nemoci jsou poruchy 
chování u dětí definovány jako opakující se a trvalý (v trvání nejméně šesti měsíců) 
vzorec disociálního, agresivního a vzdorovitého chování, které porušuje sociální 
normy a očekávání přiměřená věku dítěte.“ Jako příklad uvádí krádeže, rvačky a 
krutost vůči lidem a zvířatům, opakované lži, záškoláctví, útěky z domova. (Říčan, 
Krejčířová, 2006, s.240)  
Dále Krejčířová uvádí, že dle MKN-10 jsou poruchy chování děleny na 
socializované – dítě má v rodině i mimo ní přiměřené vazby a na nesocializované – 
u dítěte chybí jakékoliv hlubší vztahy a to zejména k vrstevníkům.Někdy bývá 
zohledňována agresivita, pak se třídí na formy agresivní a neagresivní a dále vazba 
na prostředí, protože některé děti překračují sociální normy např. pouze v rodině. 
    Existuje několik klasifikací a dělení poruch chování. Ve speciální pedagogice 
dělíme poruchy chování z několika hledisek, z hlediska stupně společenské 
závažnosti dělíme poruchy chování na: 
a) Porucha chování se sociálním základem 
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     „Termín pro poruchy chování, které se projevují nebo jsou důsledkem narušení 
výchovného procesu nebo širších sociálních vztahů. Označuje se také jako 
disociální chování.“ (Vojtová,2005, s.86)     

 

     Disociální chování je nespolečenské, nepřiměřené, které se však dá zvládnout 
přiměřenými pedagogickými postupy, nenabývá sociální dimenze. Nejčastěji se 
objevuje v rodinné nebo školní výchově. Jde o kázeňské přestupky proti školnímu 
řádu, neposlušnost, vzdorovitost, negativismus, lži, a řadu jiných drobných porušení 
norem. Většinou mají přechodný ráz a mohou vymizet samy nebo za pomoci 
odborníků, nejčastěji formou ambulantní poradenské nebo terapeutické péče 
psychologa či speciálního pedagoga. 

  

b) Asociální porucha chování 
 

     Jde poruchu chování, která má výrazný dopad do sociálních vztahů jedinců. 
Porušuje společenské normy, normy morálky dané společnosti, ale její intenzitou 
ještě nepřekračuje právní předpisy. Svým jednáním škodí jen sám sobě   
(alkoholismus, záškoláctví, toxikománie ). Mezi základní formy asociálního chování 
patří: útěky, toulky, záškoláctví, sebepoškozování, alkoholismus, tabakismus a jiné 
druhy toxikománie, patří sem i gamblerství. Náprava vyžaduje speciálně pedagogický 
přístup a to nejen v podobě poradenské, ale především v podobě ústavní péče ve 
speciálně výchovných zařízeních, eventuálně v psychiatrických léčebnách nebo 
terapeutických komunitách. 

   

c) Porucha chování antisociálního rázu, delikvence 
 

     Zahrnuje veškeré protispolečenské jednání bez ohledu na věk, původ a intenzitu 
činu. Svými důsledky poškozuje společnost i jedince, ohrožuje nejvyšší hodnoty 
včetně lidského života. Nositel tohoto chování porušuje zákony dané společnosti a 
jeho náprava (reedukace) je možná pouze prostřednictvím ústavní péče (zařízení 
školská nebo věznice). Patří sem např. krádeže, loupeže, vandalství, sexuální 
delikty, terorismus, organizovaný zločin.  

     Vojtová (2005) upozorňuje, že toto chování je spojeno s výraznou agresivitou a je 
motivováno primárně škodit. Jedinci s tímto chováním si důsledky svých činů 
uvědomují a záměrně se chovají způsobem, který je společensky nežádoucí. 

 

Rozdělení poruch chování podle 10. revize MKN  

Poruchy chování  F 91 (Vojtová, 2005, s.82) 

- Porucha chování vázaná na vztahy k rodině 
- Nesocializovaná porucha chování 
- Porucha chování samotářského typu 

               Nesocializovaná agresivní porucha chování    

- Socializovaná porucha chování 
                          Porucha chování skupinového typu 
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                          Skupinová delikvence 

                          Poklesky v souvislosti s členstvím v gangu 

                          Krádež s partou 

- Opoziční vzdorovité chování 
- Jiné poruchy chování 
- Poruchy chování nespecifikované 

 

Porucha chování ve vztahu k rodině 

     Zahrnuje asociální nebo agresivní chování, které je úplně nebo téměř úplně 
omezeno na domov a rodinu. Mohou to být krádeže, ničení věci nebo majetku 
určitých členů rodiny, trhání oděvů, ničení nábytku apod. 

 

Nesocializovaná porucha chování 

 

     Přestupky, kterých se dítě dopouští, páchá samo, není členem party. Chování 
zahrnuje např. tyranizování slabších, vydírání, násilnosti, hrubosti, výbuchy vzteku, 
jedinec má výrazně narušené vztahy k ostatním dětem (izolace, odmítaný), vztahy 
k dospělým jsou někdy nepřátelské, někdy dobré, obvykle jim chybí důvěrnost. 
Porucha se projevuje ve všech situacích, nejvýrazněji však ve škole. 

 

Socializovaná porucha chování 

      

     Vyskytuje se u dětí a mladistvých, obvykle zapojených do skupin vrstevníků. 
Často, ale ne vždy, se skupina vrstevníků skládá z osob, které jsou zapojeny do 
delikventních nebo disociálních aktivit. Skupinu obvykle charakterizuje přátelství, 
rituály, určitá struktura organizace. Časté bývají špatné vztahy k dospělým autoritám, 
ale k některým vybraným dospělým mohou být dobré. 

 

Opoziční vzdorovité chování 

 

     Tato diagnóza by měla být použitá u dětí mladších 10 let. Projevuje se jako 
negavistické, vzdorovité, nepřátelské nebo neposlušné chování vůči autoritě. 
V chování nepozorujeme žádné vážné projevy překračování sociálních norem nebo 
poškozování práv druhých lidí. Dítě často ztrácí náladu, hádá se s dospělými, bývá 
zlostné. Odmítá aktivně s dospělými spolupracovat a vyhovět požadavkům,bez 
zábran, realizuje to co jiní nedělají, svádí vinu na druhé, je přecitlivělé, podezíravé. 

 

Při dělení poruch chování je také podstatné kritérium agresivity (Vágnerová, 1999) 

 

 A dělíme je na agresivní a neagresivní poruchy chování 
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Neagresivní poruchy chování 

 

Lhaní   

Představuje způsob úniku z osobně nepříjemné situace, kterou dítě nedokáže vyřešit 
jinak. Lež sama osobě mívá spíše charakter zapírání- školních známek, poznámek 
apod. Dítě zapírá ve strachu před trestem, který sice z hlediska dospělého není nijak 
přísný, ale pro dítě je zahanbující, ponižující. Nutné je mít při posuzování  lhaní na 
zřeteli také vývojové hledisko – u předškolních dětí splývá svět reálný a fantazijní.  

 

Méně časté, ale o to závažnější, jsou lži se záměrem získat vlastní výhody nebo 
poškodit druhého člověka. Nelze je považovat za obranu v nouzi a bývají spojeny 
s dalšími negativními projevy a osobnostními vlastnostmi, 

 

Krádeže 

 

Krádeže jsou charakteristické záměrnosti jednání. Musíme mít na zřeteli vývojové 
hledisko. O krádeži můžeme hovořit jedině tehdy, pokud dítě chápe pojem vlastnictví 
a je schopno akceptovat normu chování, která vymezuje odlišný vztah k vlastním a 
cizím věcem. 

Cíle krádeže a motivace u dětí: 

 

- Dítě krade pro sebe – je zde patrná potřeba dosáhnout něčeho, čeho nelze 
dosáhnout jiným, sociálně přijatelnějším způsobem nebo se dítě jinému 
uspokojování potřeb nenaučilo, tento důvod se také jeví závažnější. 

- Dítě krade pro druhé – příčinou bývá neuspokojená potřeba být akceptován a 
dosáhnout prestiže a uznání mezi vrstevníky. Typické bývá, že se krádeže 
uskutečňují mimo teritorium skupiny, např. doma, v obchodech. 

- Dítě krade pro partu- zde je braní věci výrazem snahy udržet svou pozici 
v partě, kde často bývá toto chování žádoucí. 

 

 

Čachrování 

 

Pod tímto pojmem si můžeme představit různé formy vyměňování, směňování, 
obchodování, nepřehledné půjčování, propojené s drobnými podvody a v podstatě i 
krádežemi. 

 

Záškoláctví 

     

 Je ho třeba odlišit od vyhýbání se škole u dětí se separační úzkostí nebo se školní 
fobií. Začíná obvykle jako impulzivní akt, ale může se prodloužit na řadu dní i týdnů. 
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Původní motiv, proč dítě nešlo do školy už ztratil smysl (strach ze zkoušení, odpor 
k učiteli apod.) a jaké místo zaujal strach z prozrazení, návratu apod,.  

 

 

Útěky 

 

Lze ho interpretovat jako určitou formu únikového jednání. Dítě řeší svůj problém 
útěkem z prostředí, které se mu zdá ohrožující nebo jinak nepřijatelné. Pokud dítě 
utíká z domova je to signál, že rodina nefunguje jako zdroj jistoty a bezpečí a ve své 
funkci nějakým způsobem selhává. 

 

Formy útěku:  

 

Reaktivní, impulzivní útěky- útěk je signálem zoufalství nebo varováním. Dítě se 
zpravidla chce vrátit. Může se jednat o ojedinělý akt a už se nemusí opakovat. 

 

Chronické útěky- připravené, plánované, dítě se většinou nechce vrátit. 

 

Útěky z ústavních zařízení- jako reakce na omezení svobody či vytržení z prostředí, 
které pro dítě představuje zázemí. 

 

Toulání 

 

Je charakterizováno dlouhodobým opuštěním domova, které většinou navazuje na 
útěky. Může být výrazem nedostatečné citové vazby k lidem a zázemí, které je 
dysfunkční, dítěti na něm nezáleží nebo je odmítá. Může se toulat samo nebo 
v partě. 

 

 
Agresivní poruchy chování 

 

„ Porušování sociálních norem je u agresivního chování spojeno s násilným 
omezováním základních práv ostatních. Agresivní jednání lze obyčejně 
interpretovat jako prostředek  k uspokojení potřeby.“ (např.k získání něčeho žádoucího )  
Vágnerová, 1999, s.283 

 

K nejzávažnějším projevům řadíme agresi k lidem a zvířatům. 
Šikana 
Lze ji definovat  jako „ násilně ponižující chování jednotlivce nebo skupiny vůči 
slabšímu jedinci, který nemůže ze situace uniknout a není schopen se účinně bránit.“ 
(Vágnerová, 1999, s.283) 
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Šikanou  není jednorázová rvačka, konflikt, i když s převahou jednou strany, stejně 
jako vyčlenění dítěte z kolektivu, pokud není motivováno snahou ublížit mu nebo 
pobavit se na jeho úkor. 
Není důležité, jak se závažnost situace jeví dospělému- učiteli, vychovateli, děti mají 
svůj svět. Rozhodující pro posouzení, zda jde o šikanu, je subjektivní vnímání 
agresora oběti. 
Šikana často představuje pro oběť ohrožení psychického i somatického zdraví, 
nebezpečným dlouhodobým důsledkem je především možnost zafixování zkušenosti 
jak v případě agresora a jeho oběťi, tak ostatních dětí, které šikaně v pozici mlčící 
většiny pasivně přihlížely. 
 
 
 
     Chování dítěte odpovídá fázi vývoje, ve které se právě nachází, jeho možnostem, 
schopnostem. Mění se podle situace, vlivem prostředí, podle subjektivního stavu, 
podle způsobu prožívání situace apod., vlivem emocí, které přitom vznikají. Jsou-li 
všechny tyto prvky v souladu a vyvážené, je chování přiměřené situaci a vývojové 
fázi. Jeli chování výrazně odlišné od chování přiměřeného a očekávaného, mluvíme 
o poruchách chování. 
     Poruchy chování tedy můžeme charakterizovat jako odchylku v oblasti 
socializace, kdy jedinec není schopen respektovat normy chování na úrovni 
odpovídající jeho věku, případně rozumovým schopnostem.  
     Díky svým potížím v chování jsou jedinci s poruchami chování připraveni o mnohé 
příležitostí k uspokojivým sociálním interakcím a k sebeuspokojení. Situaci dětí s 
poruchami chování komplikuje, že právě jejich vztahy bývají zdrojem mnohých 
napětí, nedorozumění a nových konfliktních situací, jejichž řešení často nezvládají. 
Výsledkem je pak nežádoucí reakce v emocích nebo v chování nebo prohloubení 
problému. 
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